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Effective thinking part 1 
 

Figure 0.1 

Content; 

Unity of Divinity, in; 

 Every detail, of the, universal ten common denominators (sefiros), of Objectives, 

Strategies, Plans & Action. 

 

Type of text; 

Summary,  

“Map of the universe” Every detail that you can understand. 

 

Audience; 

Sincere heart, truly searching for, G-d A-lmighty. 

 

Outcome; 

Behaviours and intentions that house the 5 levels of your Divine soul as explained in 

Kuntres Hispaalus.   

 

Figure 1.1 

Method: Effective thinking 

 

Objective 
Innovations, new connec 

Outcome 1 

 התפעלות

Outcome 2 

שמחה' ביט' יר' אה  

Outcome 3 

'בש' מ& מידות ' תי  
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Figure 1.2 

 

 
Figure 1.3 

 
 

 

 

Iyun 

Effective thinking 

Orech 

Length  

Rochev 

Width 

Omek 

Depth 

Iyun/Hisbonenus 

Effective thinking 

Girsa 

Surface thinking 

Orech, Length 
Rochev,  

Width 

Omeck, Depth 
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Figure 1.4  Hierarchy of Levels  

 

 האורך 1

בינה שבבינה' נק  

 בינה

 רוחב 2

 

 חכמה שבבינה

 עומק 3

כתר דבינה 'שנק  

4 

 

 חכמה

5 

 

 חכמה האורך

6 

 

 רוחב

 

7 

 

 עומק

8 

 

 חכמה שבחכמה

9 

 

  כתר
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Figure 1.5 In Actual Practice; 

Note; Detailed study is the opposite of focus, focus is a tool used in study 

Stage 

 

 

 

Strategy 

Detailed Study –Iyun 

Resulting Skill 

Outcome 

1. 

 

בינה ' נק

 שבבינה

 

'כו' ל לעמוד על בורי"עיון הנ' בחי  

Detailed Study 

 להבחין

'תכלית ההבחנה בפנימיות וחיצוניו  
Focus on making metaphor 

that explain the concepts. 

האורך 'בחי  

להוריד   

עד שתתגשם ' רבי' ההשגה בלבושי

התינוק' להשגו  

Ability to explain to child 

2. 

 

 

חכמה 

 שבבינה

'כו' ל לעמוד על בורי"עיון הנ' בחי  

Detailed Study 

 להבחין

'תכלית ההבחנה בפנימיות וחיצוניו  

Focus on uncovering 

something new. 

 רוחב

'להמציא חדשות בהשגה א  

לכל צד' הסברים שוני  

 להמציא בו פרטי סברות חדשות

New ideas and connections 

3. 

 

 

כתר ' שנק

נהדבי  

המושג עומק   

 

Figure 1.5.2 

 

Iyun etc 

Detailed  

Study 

Outcome 1 

Orech 

Outcome 2 

 

Rochev 

Omek 

Focus 

Daas 

Attention 

Focus 

Daas 

Attention 
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Figure 1.6 

Metaphor  
 

Metaphor 1.1 

 

 המביט בעינו על דבר מה ואינו מתבונן כלל על הדבר
וחיצונים רק דרך מעביר בעלמא שבמשך זמן 'באיכותו ומהותו בכל חלקיו הפנימי 6  

עליו לגמרי ישכחודאי    

אותו הדבר שראה בהעברת העין ולא בטביעת עין כלל לזולתו רק כלליות ענין לא יוכל לספרוגם    

The Learning 

 Girsa Study 

 

Metaphor 1.2 

 

שיודע אותו היטב  עינו בעיכוב גדול עד' בעלמא אלא בפקוח וטביע' עברהמסתכל על דבר מה בעינו ולא בה

 בכל חלקיו הפנימים ותוך תוכו

  

The Learning  

Hitbonenut, Iyun Study 

 

 

Activity 

Show a picture of a building to two friends, Let the first friend look at it for 10 seconds 

and let the second friend look at the same picture for two minutes. Take away the picture 

and ask them questions. Notice the difference. 

Metaphor 2.1 

 כרוחב הנהר

Wide River 

  

The Learning  

“Wide understanding” 

Detailed thinking and Lateral thinking 

 

Metaphor 2.2 

 כנהר קצר

Narrow River 

 

The Learning  

”Surface understanding” 

 

Metaphor 2.3 

 כנהר שהולך ומתמשך לאורך

Long River 

The Learning  

“Good teacher” 

http://chabadlibrary.org/books/adhaam/ner/3/109a.htm#_ftn_2494#_ftn_2494
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 עוצם ירידות ההשכלה להלביש את המושכל במשלים שונים עד להביאו בהשגות התינוק קטן

 

Metaphor 2.4 

Under current  

)שטרוים 'הנק(מתרחב ובעצמו אינו רחב כלל אבל הוא עיקר עצם הנהר והעומק הוא כעומק הנהר שמשם   

ג בגובה ולצדדי העומק טפלים אליו שאינן"שהוא עיקר מרוצת הילוכו ממקורו ומים שע  

ברוחב ובגובה ובאורך ההילוך' התגברות התפשטותו בלבד לצדדי' רק בחי  

The Learning 

“Deep understanding” 

Abstract all encompassing idea is the power behind all ideas and explanations. 

 

Metaphor 3 

History  

 התגברות המים למעלה מעלה בזמן המבול

 

Metaphoric prediction of the industrial revolution 

ש בזוהר דאתפתחו"ר לחיי נח כמ"מ ברוחניות בשנת ת"שכזה יהיה לימה  

 

למעלה מעלה ויכסו החכמה שיתגברווהיינו מעיינות תהום ' כו  

 כל ההרים

וארובות השמים נפתחו' כו  

'כו  

ת"שתלוי בעמ עומק רוםלהמשיך מן המים שמעל השמים הנקרא   

 The Learning 

Application depends on the depth 

 

Metaphor 4 

 יש עומק ואורך ורוחב במעיין

פשט נביעתו למעלהשרש מחצבו בעומקו שמשם מת' ועומק המעיין היינו תחיל  

 עד שבוקע ויוצא טיפין טיפין בגלוי מהעלמו ותכלית העלמו הוא תכלית עמקו למטה

 כמו מעיינות תהום נבקעו דארעא חלחולי מחלחלא

בגידין שיש להם עומק ראשון' כו  

 

The Learning  

Learning 1 

 ומקור מחצבו בהעלם עומקו הוא עיקר עצמיות ותוך תוכו

The main part of all specific ideas is the abstract all encompassing source. 

Learning 2  

The abstract all encompassing source has levels that match the 3 parts of a river.  

Learning 3 

The all encompassing source has its own source. 

 

Metaphor 5 

 כברק

The Learning 

Ideas and Hitpaalut come as a flash. 
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Figure 1.7 

History 
it is written "A spring comes out from under the Holy of Holies, its beginning is thin like 

the horns of grasshoppers etc." 
 

Figure 1.8 

Linguistics 
ן הכפול"התבוננות בנו  

The Learning 

 שמתבונן ומעיין בו הרבה

Figure 1.9 

Scholars  
 י"רששפ  

בעיוני לעמוד על הדבר להבינו על בוריו   

Rashi recorded the definition of Iyun study 

 משה 

שהוא הדעת   

 זכה לבינה

 שהוא שער הנון כי הא בהא תליא

The ability to understand depends on the ability to focus 

Figure 1.10 

Kabalah 

AV 

י-ה ו-י-י ו-ד ה-ו-י  

10, 6, 4, 5, 10, 6, 10, 6, 5, 10=72 

 

 Sag 

י-ו ה-א-י ו-ד ה-ו-י  

10, 6, 4, 5, 10, 6, 1, 6, 5, 10=63 

 
ג"ב דס"ע  

In our context, this is a Divine mode the is the source of; 

Ability to make innovations in the same domain 

 

 

ב"ג דע"ס  

 

In our context, this is a Divine mode the is the source of; 

Ability to make innovations in a different domain 

 

Figure 1.11 

Scholarly Titles 
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 חכם

 A Scholar that has, the ability, to make innovations, in the same domain. 

 

 נבון

A Scholar that has, the ability, to make innovations, in different domains. 

 

 

Figure 1.12 

Meditation 
 דעת

Focus/meditation-awareness 

Focus is about deleting extra data that is coming into your five senses and only focusing 

on what you choose. 

Focus/Meditation is the opposite of Hitbonenut, yet it is the tool that opens your ability to 

do Hitbonenut.   

 

Figure 1.13 

Types of people 
 

 דעתו ארוכה

Long span of focus 

 

 דעתו רחבה

Wide focus, can focus on many details 

 

 דעתו קצר

Short focus 

 

 דעת חזק

Strong focus 

 

 דעת קל

Light focus 

 

Child verses Adult focus 

שדעתו קל היינו שאין בו כח שהתינוק  

כ יתפתה"המרגיש והתקשרות כלל לדבר זה שמבין או רוצה בו רק בחיצוניות מאד ע  

'באותו דבר שמבין או רוצה בו הוא הנק' כ הגדול שדעתו עמוק"להיפוכו משא  

 העמקת הדעת שממילא נמשך אורך הדעת ורוחב הדעת

Figure 1.14 

Strategies 
להבחין בינה שבבינה' נק' כו' ל לעמוד על בורי"עיון הנ' הם בחי ונמצא סדר המדריגות כך  

האורך להוריד' וגם מזה יוכל להיות בחי' תכלית ההבחנה בפנימיות וחיצוניו  

הרוחב' ל אבל לא בחי"התינוק כנ' עד שתתגשם להשגו' רבי' ההשגה בלבושי  

'ת בהשגה אחכמה שבבינה להמציא חדשו' כ מבחי"ואח' לכל צד כו' בהסברים שוני  
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אורך אבל שיעור האורך' העושה בחי' רוחב וממנו כח דבינה שבבינ' ל הוא הנק"כנ  

בחוש' כתר דבינה וכנרא' עומק המושג שנק' הוא תלוי בבחי' ב שבבינ"והרוחב דחו  

ל"ערך הרוחב והאורך בכל השגת דבר מה וד' ע העומק כך יהי"שלפ  

 

Figure 1.15 

 

Conscious Mind 

Processes information that is; 

 Specific,  

 Tangible, (Visual) 

 Has points of reference (According to whom? etc)  

 Has Proofs  

 

Subconscious Mind 

 Makes complicated calculations,  

 Has maturity of a six-seven year old,  

 Needs repeated clear instructions,  

 Will take on good behaviors (that it is convinced), that will fulfill its “prime 

directive”; to look after the body.  

 Does not register negatives. Example; don’t think about a green tree now. 

☺Conscious and subconscious mind friendly 

 

Bechol Levavecha interface 

Divine Soul → Conscious mind → Subconscious mind 

Systems requirements;  

Specific, tangible, repeated clear explanations and instructions. 

 

Torah and Chassidus presented in a different way, reveal the Divine soul, overpowering 

the subconscious mind, (failing to transform it). 

 

Stage one-  

Reveal Divine soul with short cuts, 

 Outcome; Behavior modification  

Stage two-  

Interface Divine soul with subconscious mind,   

Outcome; Character transformation 
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Figure 1.16 

Terms 
 The experience that comes with uncovering an innovation התפעלות .1

 מוח .2

 לב .3

 מחשבה .4

 .The mental process that leads to innovations התבוננות .5

י''נרנח .6  

בעיוני,עיון .7  Same as #5 

 פנימיות בינה .8

 למגרס .9

 אורך .10

 רוחב .11

 עומק .12

 עומק המושכל .13

)דבינה(עומק המושג  .14  

 עומק נקודת המושג שבבינה .15

 עומק רום .16

 עומק תחת .17

 עומק החכמה .18

בינהההעמקה ד .19  

 העמקה בשרש של המושכל .20

תעלומות חכמה, עמקי החכמה .21  

 העמקת הדעת .22

 מעמיק .23

 חכמה .24

 בינה .25

 נהר .26

 מעין .27

 Abstract / all encompassing אין .28

 אין דחכמה .29

 Specific / tangible יש .30

בחינת,בחינה .31  

ן דבינה''שער הנו .32  

 הבן בחכמה .33

 חכם בבינה .34

'נק .35  

 בינה שבבינה .36

 חכמה שבבינה .37

עומק המושג=כתר דבבינה .38  

דבר מתוך דבר המבין .39  

 Focus דעת .40

 דעת קצרה .41

 דעת ארוכה .42

 דעת חזק .43

 דעת קל .44

 דעת עליון .45

  Join מזווג .46

 

 


