
לאחר הטעינה, המ"ט מוכן לפעולה. המ“ט תוכנן לפעול באורח אינטואיטיבי. מרגע 

הפעלתו, המ“ט מסונכרן לתנועות המחשבה ולתבניות המציאות. הפעלת המ“ט אינה דורשת 

כישורים מוקדמים, והיא פשוטה וקלה, גם אם אינה נוחה. לכן נדרש תרגול: רצון והפנמה, 

יצירת הרגלים.

תוכלו להיעזר במדריך המקוצר שלהלן כדי ליצור לעצמכם תמונת מצב ולדעת איפה 

אתם נמצאים. 

בשלב הראשון עוזר המ“ט להבחין בין מובן ומשמעות. לשם כך פועל המ“ט על יחידת 

הבסיס הלוגית של טענת האמת: משפט הזהות A=A. מאחר שהאמת אינה מוסיפה ידע, יש 

כעת בידינו מושגים שאינם דורשים לייצר משמעות. המ“ט עוזר לנו להאיץ אל מעבר להסבר, 

ומאפשר להרכיב ולבחון מובנים חסרי משמעות. בשלב זה, אנו מובלים אל מרחב לוגי 

מופשט שבו נפגוש במושגים, נפעיל אותם, נעניק להם מרחב מחיה. 

בשלב השני יאפשר ייצורו של מובן משוחרר ממשמעות – בירור הטעם שבטענת 

האמת – להאיץ את המ"ט אל מעבר למובן ואל הנוכחות של משפט זהות. כאן מאפשר 

לנו המ“ט לחוות את הממד החושני )האסתטי( של הלוגיקה. משפט הזהות הוא משפט 

של הכפלה והדהוד. הכפלת הדבר והתכונה, הכפלת הדמיוני בממשי. בשלב זה המושגים 

מהדהדים את הניסיונות להציג דבר־מה מקרי כהכרחי. באמצעות ההכפלות, מציג בפנינו 

המ“ט הדהודים סמויים לאינספור האפשרויות של הדברים להיות, בהתאם לטבעם. שימו לב, 

פעולה זו תאפשר לכם לשוטט בעקבות המושגים והרעיונות והצורות והתכונות, כאילו היו 

אובייקטים. להמשיך בעקבות המובן ואל המופרך.  

בשלב השלישי יהיו בידיכם אובייקטים. אובייקטים מוזרים אולי. אובייקטים 

סימביוטיים, אובייקטים ספקולטיבים, אובייקטים מוכפלים: אובייקטים ממשיים שהם גם 

אובייקטים של המחשבה. במרחב החושני של הלוגיקה, המ“ט פועל על מנת להבחין בין 

קיומם של דבר או תכונה לבין המטריאליות שלהם. לייצר את הממשי מבעד לאפקט או 

לרושם שהוא מותיר. התאוצה אל המופרך עוזרת להקשיח את ממשות האובייקטים בפני 

המחשבה. בשלב זה, יאפשר לכם המ“ט לפגוש באובייקטים שלא דורשים ביסוס או הסבר, 

שמביאים איתם את הזמן והחלל שלהם, את העולם שלהם, את תנאי הניסיון הסינגולריים 

שלהם – את הרשמים ומושגי התפיסה שלהם. בקצרה, אובייקטים עם סטייל!

אגב, זה זמן טוב לאסוף טענות אמת לשימושים עתידיים. 

השלב האחרון בפעולת המ“ט כרוך בהפיכת כל יחס לתודעה. זהו שלב שמתאפיין 

בהתנסות – רוצה לומר, בהתפכחות. האובייקט של המחשבה )ככל אובייקט( מחזיר, או 

מכפיל, את הפעולה המופנית כלפיו: הוא נותן פידבק. את פעולת החזרה של האובייקט 

קולט המ“ט כפעולת רפלקסיה: הדהוד של יחסי ההכרה של האובייקט את מהותו. הפעולה 

החוזרת אינה אלא ביטוי של טבעו של האובייקט, תודעת האובייקט את מהותו ונקיטה 

באסטרטגיה שתאפשר לתפוס את מהותו. בלי הרבה עניין. 

בשלב זה אנו מאיצים אל מעבר למרחב הלוגי שבו התנהלנו עד כה, לעבר הממד הרוחני 

של הנוכחות. כעת תוכלו ליצור קשר עם האובייקטים שסביבכם, לפעול ביחס אליהם 

וביחד איתם. כעת פותח בפנינו המ“ט את מרחב היחסים והתקשורת )הטלפתית( כמרחב 

אובייקטיבי, משותף, סימביוטי. מרחב שבו תוכלו לפנות אל האובייקטים, לקשור איתם 

קשר, לרקום יחסים, ולקלוט חזרה משהו מן האמת של הדברים ושל היחסים ושל הקשרים. 

מרחב של מחשבה שאינה בהכרח כפופה לקטגוריות של סוג או מין או גזע או לאום או כל 

סוג של הבניה. כעת תוכלו לתפוס את האופנים שבהם היחסים והקשרים שדברים מקיימים – 

גם כשהם נדמים כמקריים ואקראיים – אינם אלא, ברגע מסוים, כאן ועכשיו, תכונות 

הכרחיות שלהם. 

הערת אזהרה: שימו לב! בשלב זה יאפשר לכם המ“ט להפוך כל דבר לאובייקט. זוהי 

התנסות במחשבה ששואבת זיקה ממחשבות פסיכוטיות ומפלרטטת עמן. אם החלטתם 

להתנסות בכך, זה השלב שבו מומלץ להיעזר בחבר. 

איתן בן משה: עדעולם 
אוצרת: איה לוריא 

אֹוֶּפן מדיטיישן

מנחם גולדנברג 

 

לאן אתה הולך? בעקבות הצליל. 

וכשהוא מפסיק? בעקבות האור. 

וכשהוא כבה? בעקבות הצורה. 

וכשהיא נגמרת? אני ממשיך הלאה. 

לאן? אל הנוכחות. 

אתה לא מרגיש את זה? את הבלבול? 

מאחר שאי־אפשר לדעת את הדברים עד סופם, לתפוס אותם באופן מושלם ומוחלט, נאלץ 

להשלים את החסר עם משמעות. וככל שנדע פחות, כך נכביר יותר במשמעות. נאמץ את 

האי־היגיון המובן לעצמו. אלו הם פני הדברים בעבור התודעה והנפש. אם רוצים לשרוד, 

מוטב למצוא משמעות לקיום. 

מאחר שאי אפשר לדעת את הדברים עד סופם, לתפוס אותם באופן מושלם ומוחלט, 

נאלץ לדמיין את המובן שלהם. וככל שנבין פחות, כך נפברק יותר. אלא שיש פעולות 

שמבקשות לתפוס את הפנטזיה כממשית. יש מקרים שבהם אנו לא בהכרח חיים את 

הפנטזיה, אלא שמים את עצמנו לטובת הפנטזיה כדי לאפשר לה עצמה להתקיים. מנסחים 

את ההיגיון של המופרך. כך הם פני הדברים בממלכת הדברים: אם רוצים לדעת משהו, מוטב 

למצוא טעם בדברים.

 
נשימות

נפסע אל החלל שנפתח בפנינו: בין האי־היגיון המובן לעצמו להיגיון של המופרך. נצטרף אל 

תנועות המחשבה: נתרכז, ננתח, נהרהר. ללא חשש, ללא קונפליקט, ללא דאגה. 

התמקמות: אנו נכנסים למרחב הפעולה של הדמיון, נעים בין הדמיוני והבדיוני, בין 

פנטזיה ומדע בדיוני. מרחב שבו הדברים יכולים )רק( להידמות לדברים, להיות "כאילו" 

דברים, ובכל זאת להיות ממשיים. 

אפיון המרחב: מרחב של יחסים ותקשורת, של אינספור אפשרויות והתרחשויות. חלקן 

ספציפיות )בלתי־מוגבלות(, חלקן קונקרטיות )כבולות(. 

יתרון )יחסי(: כוח הדמיון כבול לתפיסה. כך שאף כי הדברים יכולים לצאת מכלל שליטה, 

אפשר לסמוך על כך שהתפיסות המקוריות הן ודאיות. במקרים של בלבול, אפשר לחזור 

ולהיסמך על התפיסות הפשוטות של הדברים. מי שירצה להמשיך ולנצל את היתרון )היחסי( 

עד תומו יוכל להיעזר באסטרטגיה הבאה: מאחר שהדמיון כבול לדברים, התפיסות המקוריות 

שלו הן ודאיות, שכן הן מצביעות על דבר־מה קונקרטי. כלומר, הן מפנות אל דברים שאפשר 

לחשוב אותם. אסטרטגיה זו תעזור לצרף את פעולת המחשבה לפעולת הדמיון. 

המלצת ציוד: כדי לאפשר לדמיוני לפגוש בממשי, כדי לאפשר חוויה של הרוח, מומלץ 

להיעזר במאיץ טרנסצנדנטלי )להלן מ"ט(. השימוש במאיץ מותר לכל אחד, בתנאי שיש לו חבר. 

מאיץ טרנסצנדטלי

מ"ט הוא פיתוח פסיכוסופי המאפשר להתנסות במרחבים שבהם הכוח הקובע הוא כוחה של 

האפשרות: מרחבים של נוכחות, ששולט בהם כוח הדמיון – קרי, המציאות.  

על מנת להתחיל בפעולה, יש לטעון את המ“ט בטענת אמת. טענת אמת היא טענה 

ודאית בהכרח. הדגם עבורה הוא טענה אנליטית – טענה שבה הנשוא )תכונה( הוא חלק 

מהותי מהנושא. לפיכך, נוכל לומר שטענת אמת אינה מוסיפה ידע, אלא רק באה לחלץ מה 

שכבר מצוי בדברים ולהצביע עליו; זו טענה משוחררת ממשמעות. אם כך, טענות אמת הן 

חבויות ושכיחות באותה מידה, וניתן לייצר אותן ביחס לכל דבר. לכן, יש להתרכז בדברים 

עצמם. לנסות ולעמוד על אופיים, לגזור תכונות מהותיות והכרחיות שלהם. לכרות מידע. 

)למען האמת, מספיקה טענת אמת אחת כדי להפעיל את המ“ט ולצאת למשימה. ובכל זאת, 

אפשר לטעון את המ“ט בכמה טענות אמת שרוצים, וכמה פעמים שרוצים.( 
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Where are you going? Following the sound.

And when it stops? Following the light.

And when that goes out? Following the form.

And when that is gone? I keep going.

Where to? To the presence.

Don’t you feel it? The confusion?

Since it is impossible to know things in their entirety, to perceive them 

perfectly and completely, we must fill in the void with meaning. And the 

less we know, the more meaning we bestow. We adopt a self-explanatory 

illogic. This is the way things are for the consciousness and the mind. If one 

wants to survive, one must find meaning for existence.

Since it is impossible to know things in their entirety, to perceive 

them perfectly and completely, we are obliged to imagine their sense. 

And the less sense we have, the more we shall fabricate. However, there 

are actions that seek to address fantasy as real. There are times when we 

do not necessarily live the fantasy, but position ourselves in service of 

the fantasy – allowing it to exist through us. Articulating the logic of the 

fictitious. This is how things are in the realm of things: if one wants to 

know something, one needs to find a reason for it.

Breathing
Let us step into the space that opens before us – between the “self-

explanatory illogic” and the “logic of the fictitious.” Let us join the 

movements of thought: concentrate, analyze, contemplate. Without fear, 

without conflict, without concern.

Positioning: We enter the sphere of the imagination, moving between 

the imaginary and the fictional, between fantasy and science fiction. 

A space where things can (only) resemble things, be “like” things, and 

nonetheless be real.

Characterization of the space: A space composed of relationships 

and communication, of countless possibilities and occurrences. Some are 

specific (unlimited), some are concrete (restricted).

(Relative) advantage: The power of imagination is bound by perception. 

So even though things can get out of control, one can count on the original 

perceptions being certain. In cases of confusion, one can go back and rely 

on the simple perceptions of things. Those who wish to continue to take 

full advantage of the (relative) advantage can use the following strategy: 

Since imagination is bound to things, its original perceptions are certain, 

since they allude to something concrete. In other words, they refer to 

things that can be thought of. This strategy will help to attach the power of 

thought to the power of imagination.

Equipment recommendation: To allow the imagination to meet the 

real, to allow for an experience of the spirit, it is recommended to use a 

Transcendental Accelerator (henceforth, TA). Use of the TA is permitted to 

anyone, provided that they have a friend.

Transcendental Accelerator
A TA is a psychosophical device that allows us to experience spaces where 

the determining factor is the power of possibility: spaces of presence 

governed by the power of imagination – namely, reality.

To start the operation, the TA must be loaded with a true statement. 

A true statement is one that is ineluctably certain. It is modeled after an 

analytical argument – one in which the predicate is an essential part of 

the subject itself. Thus, we can say that a true statement does not add 

knowledge, but merely extricates and highlights what is already inherent 

in things; a statement free of meaning. If so, true statements are both 

hidden and common, and may be produced about anything. Therefore, 

one must concentrate on the things themselves, to try and establish their 

character, to derive their quintessential and inescapable attributes, to 

mine information. (In truth, a single true statement is enough to start up 

the TA and get going – however, the TA may be loaded with as many true 

statements as one likes, and as often as one wants.)

Once loaded, the TA is ready for action. It is designed to operate 

intuitively. From the moment it is started up, the TA is attuned to the 

movements of thought  and to the patterns of reality. Operation of the TA 

requires no prior skills, and is simple and easy, if a little inconvenient. So 

practice is in order: desire and internalization, the creation of habits.

You can use the following short guide to get a picture of where you are.

Initially, the TA helps to distinguish between meaning and sense. 

To this end, the TA acts upon the fundamental logical unit of the true 

statement – the identity theorem, A = A. Since truth does not add 

knowledge, we now have concepts that do not require the creation of 

meaning. The TA helps us to propel ourselves beyond explanation, and 

allows us to construct and examine meaningless sense. At this stage, we 

are led to an abstract logical space in which we encounter concepts and 

operate them, providing them with a living space.

At the second stage, the production of sense that is liberated from 

meaning – the clarification of the reason of the true statement – will allow 

the TA to accelerate beyond sense, to the presence of the identity theorem. 

Here, the TA allows us to experience the sensual (aesthetic) dimension 

of logic. The identity theorem is one of duplication and resonance. 

Duplicating the thing and the attribute, duplicating the imaginary in the 

real. The concepts resonate the attempts to present accidents as essential. 

Through these duplications, the TA reveals the hidden resonances of the 

innumerable possibilities of the things’ being, according to their nature. 

Note that this action will allow you to roam freely, following concepts and 

ideas and forms and attributes, as though they were objects. To pursue 

sense, toward the nonsensical.

At the third stage, you will have objects. Strange objects perhaps. 

Symbiotic objects, speculative objects, duplicated objects – real objects 

that are also objects of thought. In the sensual space of logic, the TA works 

to distinguish between the existence of a thing or an attribute and their 

materiality. To produce the real through its effect, or the impression it 

leaves. Accelerating toward the nonsensical helps to harden the reality of 

the objects in the face of thought. At this stage, the TA will allow you to 

encounter objects that require no foundation or explanation. Objects that 

bring with them their own time and space, their own world, their singular 

conditions of experience – their own impressions and notions of perception. 

In short, objects with style!

By the way, this is a good time to gather true statements for future use.

The final step in the TA’s operation involves the transformation of each 

relation into consciousness. This is a phase marked by experimentation – 

that is, by dissolution. The object of thought (like any object) reciprocates, 

or duplicates, the action directed at it: it gives feedback. The TA perceives 

the object’s act of reciprocation as a reflective response – an echo of the 

object’s recognition of its own nature. The reciprocal action is merely an 

expression of the nature of the object, the object’s consciousness of its 

essence, and the adoption of a strategy that enables us to grasp it. Without 

much fuss.

By this point, we have accelerated beyond the logical realm that we 

have traversed so far, toward the spiritual dimension of presence. Now 

you can forge a bond with the objects around you, act in relation to 

them, and with them. At this stage, the TA opens up before us the realm 

of relationship and (telepathic) communication as an objective, shared, 

symbiotic space. A space where you can approach the objects, connect 

with them, form relationships, and receive in return some of the truth of 

the things and of their relationships and ties. A space of thought that is 

not necessarily subject to categories of type or sex or race or nationality 

or any other construct. Now you can grasp the ways in which the 

relationships and the ties that things maintain – even when these appear 

to be random and coincidental – are at some point, here and now, their 

(essential) properties. 

Cautionary note: Attention! At this stage, the TA will allow you to 

turn anything into an object. It is an experience of thought that draws 

inspiration from psychotic thoughts and flirts with them. If you have 

decided to try it, this is the stage where you are advised to seek help from 

your friend.


