קורס  – Q-Beatsרמה 2
רשימת נושאים
הפיסיקה של השדה האנושי ויצירת מציאות:
)1
)2
)3
)4

פיסיקה של תודעה  -הרקמה האנושית כתודעה יוצרת מציאות
המנגנון המקשר בין גוף לנפש
השפעת התודעה על המציאות – יצירת חולי ובריאות ,יצירת מציאות
מהי המציאות?
• חילופי האנרגיה והחומר היוצרים את המציאות
• מבנה השדה האנרגטי האנושי
• מבנה הרבדים של השדה
• יצירת האדם דרך זרימת האנרגיה בשדה
• ההכרה כיוצרת מציאות :היבטים טכניים של יצירת מציאות

 )5פתולוגיות ביצירת המציאות:
• קריסת רבדים :התחלפות רבדים ,התמעטות והתנפחות רבדים ,יצירת חורים שחורים
ופתולוגיות של גוף ונפש
• סיבות לקריסת רבדים :דחייה ,משיכת אנרגיה ,טראומות יומיומיות
• טראומה :הגדרה חדשה של טראומה כתהליך פיסיקלי/תודעתי
 )6המבנה הפיסיקלי של השדה:
• משולשי התדר המופלאים :יחידת השדה הבסיסית
• מבנה המשולשים :שלושת מרכיבי המשולש  -הרצון ,ההופכי וההדדי
• מאפייני שלושת מרכיבי המשולש
• יחסים מספריים וכמותיים בין מרכיבי המשולש ופתולוגיות נלוות
• השלכות היחסים על מצב התודעה :השפעה על רמת התודעה ,בריאות נפשית ,בריאות גופנית,
בריאות חברתית והשפעות אקולוגיות
 )7חלק אופציונלי (בשל מורכבותו הטכנית) – מבנה הטורוס ( )Torusכמבנה הבסיסי של יצירת המציאות:
• תיאור תנועת האנרגיה בטורוס
• מבנה המשולשים בטורוס
• כיצד מתבטאים מודע ולא מודע בטורוס?
• יצירת אנרגיה בטורוס – מפץ גדול ,דחיסת אנרגיה ,היפוכי חומר ואנרגיה ,אוקטבות ורבדים
• תיאור גרפי של תודעת חוסר בטורוס
• יחסים מספריים בטורוס והקשר להתפתחות תודעתית :מסלול התפתחות תודעתית וביטוייו
הפיסיקליים בטורוס
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הרקמה האנושית
תודעה פרטית ותודעה משותפת
 )8התפתחות התודעה הפרטית:
• שלבי ההתפתחות :התפתחות מאחדות לפיצול ,פירוק האחדות הראשונית ,המשך תודעה
מאוחדת "שקרית" ,התפתחות המודעות לחוץ ויצירת הפירוד
• סוגי מודעות :מודעות מוארת ,מודעות של חור שחור דומם ומודעות של חור שחור פעיל
• היווצרות דיסוננסים וכאבים במשולש ודרכי פתרונם
• פתרון נכון לכאב הדיסוננטי  -לידת משולשים חדשים
• על משולשים היולדים משולשים – התפתחות הרקמה האנושית
• השלכות של התפתחות התודעה על הבריאות הפיזית והנפשית
• התהליך הטכני בו תודעה חשוכה יוצרת פתולוגיות גוף ונפש
 )9התפתחות התודעה המשותפת – הרקמה האנושית:
• יצירת רקמה של תודעות פרטיות

תקשורת בין תודעות ברקמה האנושית:
 )10תקשורת בין תודעות (תקשורת משולשים):
• הטראומה הראשונית והתחלת ההתפתחות
• שלבי התפתחות – מסימביוזה לנפרדות :כיצד זה נראה במספרים?
• ניתנות להשפעה – שורש הפתולוגיות המאוחרות
• השפעה בין-תודעתית :צרכים ורצונות ,משיכות וגניבות אנרגיה ,מניפולציות תודעתיות,
מניפולציות רגשיות ,העצמה הדדית ,יחסי קבלה בלבד ,יחסי קבלה לשם נתינה ,תלות הדדית
• כוונות טובות ורעות בתקשורת בין משולשים והשפעותיהן על בריאות וחולי אישיים
וסביבתיים
• השלכות אישיות ,חברתיות ואקולוגיות של תודעת חוסר וגניבת אנרגיה
• דרכי התחברות והשפעה על תודעה אחרת )1 :תשומת לב מלאה  )2שימוש בטכניקה של
סחיפה ()Entrainment
 )11היבטים פיסיקליים של תקשורת בין תודעות :
• תקשורת של העצמה הדדית
• תקשורת שלילית  -ירידת האנרגיה התודעתית
• קריסת רבדים
• תהליך ההשתלטות של תודעות זרות
• השמנת יתר (בסיסי)
 )12התודעה בחיי היומיום:
• מציאת האושר בחיים לא אופטימליים
• מהותן של כוונות טובות בהתנהגות ,בחירות ,שיפוט ,התמודדות עם קשיים
• השפעתן של כוונות טובות
• יחסי תלות הדדית – ריפוי עצמי על ידי ריפוי סביבתי
• מסלול התפתחות של תודעה מוארת
• מסלול התפתחות של תודעה חשוכה
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 )13היבטים טכניים של תודעת חוסר:
• אובדן יציבות המשולש בשל דחיית החסד
• חוסר איזון תודעתי בשל יחסים שליליים בין מרכיבי התודעה ,כולל היבטים מספריים
• הצד השלילי של התלות ההדדית
• רצון אישי חסר איזון

התודעה ויצירת הסבל האנושי:
 )14היבטים פסיכולוגיים של יצירת הסבל האנושי:
• השלכת צל כמנגנון יצירת סבל
• היבטים פיסיקליים של השלכת צל – ירידת רמת התודעה
• אשליית הלבדות והפרכתה באמצעים פיסיקליים
• הקשר בין אשליית הלבדות לפתרון בעיות
• רפואה גלובלית – החשיבות של ההשפעה ההדדית לריפוי מלא

יישום:
ריפוי מבוסס תקשורת בין תודעות
 )15ריפוי באמצעות כוונות:
• התכונה הקוואנטית של הריפוי
• עקרון האי לוקאליות והאפשרות להשפעה שאינה מבוססת מיקום
• הרקמה האנושית
 )16השפעה תודעתית באמצעות סחיפה:
• מהי סחיפה (?)Entrainment
• איזון התודעה על ידי שינוי היחסים הפנימיים בין מרכיבי התודעה
• השפעה על התודעה באמצעות סחיפה
• תקשורת בין תודעות באמצעות סחיפה
• היכולת לריפוי מרחוק באמצעות סחיפה

 )17שימוש בטכניקת  Q-Beatsליצירת סחיפה:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

היבטים מספריים של חולי וריפוי במשולש התדר
מאסה ואנרגיה במשולש התדר
פעימות בינאורליות ופעימות מונארוליות
ארבעת מרכיבי Q-Beats
יצירת סחיפה באמצעות Q-Beats
שימוש במחשב ליצירה של פורמולות Q-Beats
אבחון לקביעת מבנה פורמולות Q-Beats
אבחון של סביבת המטופל/ת
טיפול  Q-Beatsבשילוב הסביבה
תרגול :שימוש בקבצי אקסל ,יצירת נוסחאות ,תרגול אבחון
השפעות אפשריות של הטיפול על הגוף והנפש.
ניהול טיפול ב Q-Beats
יישום לתחומי טיפול שונים
אבי חברוני ()M.S.W
Hevroni.avi@gmail.com
052-3808996

 )18תקשורת בין תודעות באמצעות סחיפה:
• התחברות לתודעה אחרת על ידי Q-Beats
• טכניקה של תקשורת עם תודעה מרוחקת
• שימוש בתדר לידה של המתוקשר
• שימוש בתקשורת בין תודעתית לריפוי אחרים

אתיקה טיפולית
 )19גבולות יכולת ההשפעה מבוססת התודעה :אפשרויות ,מגבלות ,סייגים ואזהרות
• שימוש מתוך כוונה טובה
• שימוש בכוונה רעה
• עיקרון הבומרנג הקארמתי
• הרשות להשפעה על אחר
• קצב ההשפעה על האחר :נוקשות ועביות של תודעה
• מודעות עצמית וחשיבותה בטיפול באחרים באמצעות התודעה
 )20עקרון ההשפעה ההדדית בריפוי:
• ריפוי עצמי על ידי אחריות לריפוי של אחרים
• ריפוי על ידי אחרים
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(הביבליוגרפיה אינה מהווה חלק חובה של הקורס)
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