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על ידי שילוב יישומים מעשיים וספציפיים של ידע רדיקלי הבחנה:
לתוך חמשת הגופים שלך אתה משנה את מערכת היחסים שלך עם היקום.

נ.י.צ.ו.ץ מייצג יישומים מעשיים ספציפיים של ידע רדיקלי.הערות: 
הנ.י.צ.ו.צ.ו.ת נכתבים על ידי קלינטון קאלאהן והם

copyleft(   Creative Commons   רשיוןבינלאומי ייחוס ושיתוף 4.0)
משמעות הדבר היא כי הנ.י.צ.ו.צ.ו.ת אינם יכולים להיות מוגנים בזכויות יוצרים. ה-נ.י.צ.ו.צ.ו.ת

 הינם תוכנת חשיבה בקוד פתוח.
 ' וקבוצות רבותGeneral Memeticsהנ.י.צ.ו.צ.ו.ת משותפים ברחבי העולם בחינם על ידי '

אחרות, כדי לשדרג תוכנות חשיבה אנושיות סטנדרטיות, כדרך לבני אדם וישויות להתבגר
יחד, לחיות ביחד ולהקים יחד עתיד מזהיר בכדור הארץ.

ה- הנ.י.צ.ו.צ.ו.ת הינם כלים לבניית גשרים לתרבות הבאה, התרבות שבאה אחרי
'.ארכיארכיההמטריארכיה והפטריארכיה, התרבות הבאה נקראת '

.)  תא חשיבה  '-   meme  'ידע רדיקלי הוא הבחנה ברורה וחזקה, שנוסחה ל'מם' (

ממים' דומים לגנים בכך שגנים הם ההוראות הקטנות ביותר עבור'
עיצוב גופך הפיזי, והממים הם ההוראות הקטנות ביותר לעיצוב

של הגוף האינטלקטואלי שלך, המוח שלך, השקפת העולם שלך ... 'הקופסא שלך'.
אם אתה מקבל את הרעיון כי 'ממים' דומים לגנים, אז החתיכה הזאת של ידע רדיקלי - המם

על הממים - נכנס ועיצב מחדש את השקפת עולמך.
בדיוק צברת כלי חדש לחשוב איתו. אם אתה רגיש לאיך זה מרגיש שהמוח שלך מסדר את
עצמו מחדש, היית שם לב שהמחשבה על ה'מם' של ה'ממים', עיצבה מחדש את החשיבה

שלך.

) מבדיל ועובד עם חמישה גופים נפרדים אךPossibility Managementניהול אפשרויות' ('
 מחוברים: הגוף הפיזי, הגוף האינטלקטואלי, הגוף הרגשי, הגוף האנרגטי, והגוף הארכיטיפי.

י הבנת 'מם' חדש, אינה בהכרח מספיקה כדי"עיצוב מחדש של הגוף האינטלקטואלי שלך ע
לשנות את מערכת היחסים שלך עם היקום. זה לא יבטיח לך תוצאות חדשות. השגת רגע

אה-הא! (אסימון נפל) היא בסך הכל פרס שלישי.
 הפרס הראשון הוא כאשר הנ.י.צ.ו.ץ. נוחת בך ומסדר מחדש את כל חמשת גופייך. 

זה כאשר הצורה שלך משתנה. הדרך לשלב יישומים מעשיים ספציפיים של ידע רדיקלי
בחמשת הגופים שלך

היא דרך הגדרה מחודשת של הדימוי העצמי שלך, היא תכלול את הגדרת עצמך כנסיין ואז
שתתנסה בשובבות עם תוכנת החשיבה החדשה שלך.

לנסות. ניסויים הסבר, ו-כמה הערות כמה, הבחנות'' זו הסיבה ש- הנ.י.צ.ו.צ.ו.ת כוללים,
מבלי לעשות את הניסויים, הממים החדשים כמעט ולא ישתלבו בחמשת גופייך ובחייך. 

היקום נמצא סביבך, מתקשר איתך על פי צורת החמשת הגופים שלך. על ידי שינוי צורתם של
כמה מחמשת גופייך אתה מכריח את היקום לזרום סביבך אחרת. כשהיקום זורם סביבך

 אחרת הנסיבות של חייך, מסתדרות מחדש באופן ספונטני.
זהו סוד רב עוצמה עבור יצירת אפשרויות חדשות ותוצאות חדשות בחייך, על ידי השינוי

הפנימי שלך במקום לנסות לשנות את החוץ שלך. על ידי שינוי צורתך אתה מציע ליקום,
 (משרד בקרת צירופי מקרים של כדור הארץ) פוטנציאל חדשECCOוכפיפיו המקומיים ב- 

להשתמש בו. להיות מועבר פתאום ובאופן בלתי צפוי לנסיבות חיים חדשות זה כיף ברמה
גבוהה! הנה כמה ניסויים לנסות להתחיל.
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ניסויי הנ.י.צ.ו.צ.ו.ת הם חלק ממשחק מרובה-משתתפים: ניסויים
על ידי קריאת הנ.י.צ.ו.ץ. StartOver.xyz משחק טרנספורמציה, אישי, מקוון ולא מקוון בשם

אתה מרוויח לעצמך נקודת מטריקס אחת. על ידי ביצוע כל אחד מניסויי הנ.י.צ.ו.צ.ו.ת. אתה
מרוויח נקודת מטריקס נוספת אחת. יש הבדל רדיקלי

 יודע את ההבדל ... לכל נ.י.צ.ו.ץ יש קוד שונה עבורECCOבין קריאת ניסוי לבין ביצוע ניסוי, ו- 
  נקודת המטריקס שהרווחתם עבור הניסוי. כך תוכלו לרשום את נקודות המטריקס שלכם

 נקודות1,000,000בפלטפורמת המשחק ברשת. התיאוריה היא שכשאנחנו מרוויחים ביחד 
מטריקס משהו חיובי באופן קיצוני יופיע בשדה המורפולוגני של האנושות והסטטוס קוו על

כדור הארץ ישתנה לטובה.

המטריקס שלך גדל כאשר ההבחנות נוחתות בגופך האנרגטי בכדי לתפוס וליישם יותר
בדרכים רבות, אשר אינן בהכרח נוחותתודעה בחיי היומיום שלך. אתה יכול לבנות מטריקס 

אותך ללחץ החיובי של הרחבת מודעות.  ולעיתים חושפות
על ידי הליכה רגלית באדמות/ארצות זרות, על ידילדוגמה, אתה יכול לבנות מטריקס  

מדיטציה בקברי קדושים, על ידי קבלה ואכילה של כל דבר שהמלצר יביא לך במסעדה- ללא
תלונה, על ידי אחיזה וניווט

מרחבים קדושים, על ידי טיפול בתינוקות, על ידי- לא לחייך כל הזמן, על ידי שימת תשומת
UNHOOKABLEהלב- לתשומת ליבך ולהיות מודע למה שאתה מודע אליו, על ידי להיות 

- כמו קפטיין הוק, עם וו, כלומר לא להיות כדג שנתפסHOOK(בלתי ניתן לתפיסה) ( עם 
בחכה)

אפילו עם אמא שלך וכו, 'יש מיליוני דרכים לבנות מטריצה, וסופה של כל דרך היא- ניסוי.- 

:000.00להלן ארבע ניסויים עם קודי מטריקס ל- נ.י.צ.ו.ץ 
SPARK000.01 קרא את נ.י.צ.ו.ץ בקול רם לאדם אחר (לא ילד). נסו לקרוא להם את זה כך

כ"שישמעו את זה בגופם הפיזי כך שההבחנות השונות ינחתו בהוויה שלהם, לא במוחם. אח
 דקות,3שאלו אותם מה הם חושבים על זה. לבסוף, תקשיבו להם מדברים על זה לפחות 

תקשיבו להם גם כשהם לא אומרים כלום.

 SPARK000.02בקול רם בקבוצת הדיונים שלך, בפגישת000קרא את נ.י.צ.ו.ץ 
צוות, או פגישה אחרת. בקש מאנשים אחרים להסביר את ההבחנות השונות תוך כדי הקריאה.

כ."בדוק אם אנשים אלה מתייחסים זה לזה בצורה שונה אח

 SPARK000.03ל לעשרה אנשים שאתה חושב שאולי היו רוצים" בדוא000שלח את נ.י.צ.ו.ץ
לשנות את יחסם עם היקום. זאת בכדי לא לשמור הרעיונות האלה כסוד רק לעצמך.

אם מספיק אנשים יבנו יותר מטריקס בחייהם אנו עשויים פשוט ליצור עולם טוב יותר! 

 SPARK000.04מחברת קטנה לסחוב איתך ולהשתמש בה", מחברת ציפצוף "השג לעצמך
 דקות לכתיבת מה שאתה מודע שאתה5תוך כדי ניסויי נ.י.צ.ו.צ.ו.ת. בפעם הראשונה תקדיש 

מודע אליו באותו הרגע.
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