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יום  את  ציינו  כשבועיים  לפני 
הפילוסופיה הבינלאומי באירוע מיוחד 

שהתקיים בסניף תל אביב.

חוכמה  שוחרי  אידאליסטים  כ-200 
הגיעו בבוקר סגרירי במיוחד להקשיב, 
באדם  חירות,  על  ולשוחח  להרהר 
פילוסופית  גישה  באמצעות  ובעולם, 

לחיים.

פילוסופיה  גישה  יש בכוחה של  האם 
עצמי  בשלטון  אלימות,  באי  הדוגלת 
לשנות   - הכרה  כמצב   - ובחירות 
משנתם  ברוח  להשפיע?   משהו? 
ממנו  שקיבלו  ומנהיגים  גאנדי  של 
כבני  בחובתנו  מאמינים  אנו  השראה 
במילה  במחשבה,  לכך  לשאוף  אדם 

ובמעשה. 

הדברים  שאחד  ידעתם  האם 
גוריון  בן  את  שהעסיקו  הראשונים 
יקראו  מה  היה,  המדינה  הקמת  עם 
הוועדה  יתחנכו?  בני הנוער? על מה 
מאנשי  שהורכבה  שהקים,  המיוחדת 
החלטה  לקבל  התקשתה  שונים,  רוח 
הראשונים  הספרים  עשרים  יהיו  מה 
הכריע  והוא  לעברית.  שיתורגמו 

כתבי  כל  לטובת  בגדולתו,  לבסוף, 
האופנישדות  שפינוזה,  אפלטון, 
ודברי הבודהא. בפיתוח שורשים של 
שאף  הוא  ישראלית  ותרבות  זהות 
לכלול את פניני החוכמה של תרבויות 

שונות. להרחיב ולא לצמצם.

צרה  ראייה  איתו  מביא  הצמצום 
היא  בבערות  המלחמה  ובערות. 
מלחמה של שלום. קרב של התנגדות 
לא אלימה אל מול דרקונים אימתניים 
יורקי אש. אש המכוונת כנגד השונה, 

ולעתים גם כנגד עצמנו.

בדרקון  במלחמה  עוסק  זה  גיליון 
בו  השונים  המאמרים  הבערות. 
את  אחרת,  מזווית  אחד  כל  מאירים, 
חיים  לנו  להרכיב  שלנו  האפשרות 
למלא  האותנטית,  מהותנו  פי  כעל 
לבחור  בזהב,  הפנימיים  הסדקים  את 
הביתה  ולשוב  האנושי  אל  להתעלות 
באמצעות חשיפת הכלים שלנו, שהיו 

מונחים שם כל הזמן.
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ירושלמי
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67 אוהבים  שפילוסופים  טיבטי  שיר 
לצטט מספר על רחוב שבו הולך אדם 
ובו בור, ועל תהליך הזיהוי וההתגברות 

של האדם על הנפילה בבור.

פשוט  בעניין  מדובר  שלא  מסתבר 
שתחילתו  בתהליך  מדובר  ומהיר. 
אירוע  אליו,  ונפילה  הבור  זיהוי  באי 
שחוזר וקורה, למרות ניסיון מצטבר, 
עד לרגע שבו אדם לוקח אחריות ולכן 
זוכר את הנפילה ומצליח להגיע לפתח 
הבור ולדלג מעליו. שיאו של התהליך 
האדם  על  בעדות  הוא  המתואר 

שמצליח בכלל ללכת ברחוב אחר.

אדם,  של  בחיים  עוסק  הזה  השיר 
שעמה  בערות  של  בעמדה  בהרגליו, 
על  ללמוד  שלו  ביכולת  מתחיל,  הוא 
עד   - בחיים  שלו  הדרך  ועל  עצמו 
לשיא האפשרי של שינוי מהותי, זיהוי 
אחר  ברחוב  הליכה  של  האפשרות 

ומימושה.

שלבים  מספר  המדובר  שלתהליך  אף 
ואפשר לחשוב שכל אחד מהם חשוב 
מוצא  אני  פעם  לא  משמעות,  ובעל 
ולתהליך  לשיר  שמתוודעים  שאנשים 
בחיים,  כמו  ממש  מציע,  שהוא 
להימנע  או  מהר  להתגבר  מבקשים 
כליל מן השלב של הנפילה או השהייה 

בבור.

שהאתגר  מאוד  טבעי  נראה  למעשה, 
כיצד  לבור,  ליפול  לא  כיצד  הוא 

להצליח להמשיך ללכת הלאה.

האומנם כך?

מה זה אומר ליפול לבור? למה קיימת 
מנפילה  להימנע  הנטייה  האדם  אצל 
לבור, ומה המשמעות של הרצון ללכת 

הלאה? 

בדרך  ללכת  אדם  יכול  בכלל  האם 
החיים מבלי ליפול לבור, ולא רק אחד?

לרגע  ולו  אני מבקש  בדברים שלהלן 
להאיר את הבור, את מקומו ומשמעותו 

האפשרית בדרכו של האדם. 

ראשית צריך להזכיר ולהבהיר שהשיר 
הטיבטי, כמו דבריי כאן, עוסקים לא 

בפשט של הדרך של האדם.

הסוגיה אינה ביכולתו של אדם להלך 
ליפול  מבלי  וקונקרטי  פיזי  ברחוב 
או  בגופו  להינזק  מבלי  כלומר  לבור, 

יותר מכך.

את  ומסמל  מסמן  המתואר  הפשט 
הדרך הפנימית של האדם, את הדרך 
עצמו,  את  מגלה  הוא  ושעמה  שבה 
הכרה,  חוסר  של  ממצב  לעבור  לומד 
עם  להזדהות  הקשורה  תמימות  או 
נכונה  להכרה   - והנראה  השטחי 
ובוגרת יותר, המאפשרת לו לדעת את 

עצמו כפי שהוא.

גילוי  של  התפתחות,  של  דרך  זוהי 
הבודהיזם  של  שבשפה  והתגלות 

מביאה את האדם להארה.

אבל אין מדובר בדרך שרק הבודהיזם 
עוסק בה. 

אפשר לומר שהצורך של האדם לעבור 
תהליך של זיהוי העמדה שממנה הוא 
מתחיל - חוסר ידיעה, ידיעה חלקית, 
הרפתקה  של  לדרך  ויציאה  אשליה 
נדרש הוא להתגבר, בעיקר על  שבה 
חלקים בתוכו, כדי להגיע ללב זהותו 

האותנטית - הוא אוניברסלי.

מהו הבור בתוך תהליך זה ומה חלקו 
העקרוני?

גם  אפשר  אלו  במאפיינים  לגעת  כדי 
להביט בציטוט שהבאתי לעיל, מתוך 
יוסף  באחיי  העוסק  בראשית,  ספר 

המשליכים אותו אל הבור.

מהי בשורת הבור?

1.  שיבוש חיי ההרגל - 
אצל  תמיד  נתפסת  בבור  הנפילה 
שהוא  כפי  חייו  של  כשיבוש  האדם 
נטייתו  כך  משום  אליהם.  רגיל 
לצאת  לרצות  היא  האינסטינקטיבית 
הוא  שבה  לדרך  לחזור  כדי  הבור  מן 

מהלך כל ימי חייו.

2. מעבר מהחיצוני לפנימי - 
מחוויה  מעבר  מסמלת  לבור  הנפילה 
לחוויה  האדמה  פני  על  המתרחשת 
האדמה.  לפני  מתחת  כבר  שהיא 
מסמלים  האדמה  פני  רבים  במובנים 
עם  להזדהות  האדם  של  הנטייה  את 
בעיקר,  והחומרי  החיצוני  הנראה, 
אותו  שולח  האדמה  לפנים  והמעבר 
החיים   - בתוכו  החיים  את  לפתח 

הנפשיים, ויותר מכך, הרוחניים.

3. מעבר מאור לחושך - 
הנפילה היא מן המקום המואר והמוכר 
לא  כלומר  אור,  חסרי  ולמקום  לחלל 

מוכרים וחשוכים.

4. הנפילה אינה רצונית - 
עצמו  את  מפיל  לא  אדם  כלל  בדרך 
לא  לפחות  הבור,  תוך  אל  מרצונו 
בהכרה. הוא ״נקלע״ לבור כי לא שם 
לב או ״מושלך״ על ידי אחיו. החוויה 
של מושלך על ידי אחיו מדגישה שלב 
מוכר בתהליך שבו אדם מתקשה מאוד 
שנפל...  העובדה  על  אחריות  לקחת 
ובחווייתו, מישהו או משהו גרמו לכך.

5. הבור ריק - 
יותר  נכון  או  בניגוד למלאות החיים, 
הבור  כמלאות,  האדם  שתופס  למה 
אינו מכיל דבר. אין בו כלום, הוא ריק. 
אחד האתגרים הגדולים של האדם הוא 

התמודדות עם ריקנות זאת. 

6.  ואין בו מים - 
הבור לא רק ריק, אין בו גם מים, כלומר 
לא ייתכנו בו חיים. הבור מסמל מוות. 

כל  את  בחשבון  אנו  לוקחים  כאשר 
חווית  של  המתוארים  המאפיינים 
הנפילה לבור, ברורים מיד שני כוחות 
כמעט הפוכים: הפחד האינסטינקטיבי 
והרתיעה של האדם מפני הבור, אבל 
על  להתגבר  והצורך  החיוניות  גם 
ההזדמנויות  את  לגלות  כדי  הפחד 

לעבודה שמגיעות עם השהות בבור.

שתואר  כפי  ממש  לבור,  הנפילה 
כדי  נועדה  המסורתית,  בטרגדיה 
שלא  ביכולות  לפגוש  לאדם  לאפשר 
שלו,  היומיום  בחיי  להן  מודע  היה 
כדי לעורר כוחות רדומים, כדי לקחת 
אחריות על חייו, כדי להתגבר ולקום 

אחרת - גיבור.

לא כל בור זהה למשנהו. 

לאדם  מסייעים  הקטנים  הבורות 
פני  שעל  ברמות  עצמו  את  להכיר 
ולחזק  שלו,  האישיות  של   - השטח 
את יכולותיו כדי לחזור לתפקד בעולם 

טוב יותר.

מביאים  יותר  הגדולים  הבורות 
שמוכן  לאדם  יותר  גדולה  הזדמנות 
עמוקים  ברבדים  עצמו  את  להכיר 
יותר, שהם מעבר לכוחות האגו שלו, 
כדי  חייו  על  לוותר  להתקלף,  שמוכן 

לחיות באמת.

הגילוי  של  ההזדמנות  שגדולה  ככל 
שמדובר  ככל  האדם,  של  האפשרי 
באפשרות לשינוי אנכי מהותי, שינוי 
שעיקרו טרנסמוטציה – שינוי מהות 
ולא רק טרנספורמציה - שינוי צורה 
– כך הבור גדול יותר וכך כל מאפייניו 

נוקבים יותר.

כל אחד מקבל את הבורות שהוא זקוק 
להם, ושאותם הוא זימן.

בבור  לפגוש  האדם  צריך  מקרה  בכל 
רגילים  לא  את עצמו בעצמו בתנאים 

הנפילה לבור 
נועדה כדי 

לאפשר לאדם 
לפגוש ביכולות 
שלא היה מודע 

להן בחיי היומיום 
שלו, כדי לעורר 
כוחות רדומים, 

כדי לקחת 
אחריות על חייו, 

כדי להתגבר 
ולקום אחרת - 

גיבור



9 כדי להמשיך לגלות את עצמו ולדחוק 
את גבולותיו.

בכל מקרה בהיותו בבור, האדם הוא 
עם עצמו בלבד ואינו לבד. לא תמיד 
זוכר  הוא  תמיד  לא  זאת,  יודע  הוא 

זאת, אבל כך הוא המצב.

העתיק,  העולם  של  הסמליות  בשפת 
וזמן  חלל  רבה  במידה  הבור  מסמל 
הנדרשים לתהליך החניכות - תהליך 
וזהותו.  עצמו  את  האדם  של  גילוי 
נקשרים  והמוות  החיים  זה  בתהליך 

באחדות ולא ייתכן שייפרדו.

צריך אדם להעז ליפול לבור, להתפורר 
ולהישבר כדי לקום ולבנות ולגלות את 

עצמו מחדש ואחרת.

אין לידה מחודשת ללא מוות.

ניסיון  החניך  צובר  החניכות  בתהליך 
לאט  ולאט  הבורות,  עם  בעבודה 
מתגבר הוא על אינסטינקט ההישרדות 
שמבקש לחלצו מהבור כדי לשוב אל 
החיים המוכרים שלו, מרחיב הוא את 
ומפסל  חוצב  וממש  והכרתו  אחריותו 

את אורו. )ולא מן ההפקר...(

יש שתיארו את המסע הזה של האדם 
אל עצמו כמסע של היזכרות. 

האתגרים  אחד  כזה  מסע  בתוך 
הגדולים של האדם הוא להיות מסוגל 
הקול  שלו,  הפנימי  הקול  את  לשמוע 
שמתואר בתרבות טיבט כקול הדממה. 

בשל  זה?  קול  לשמוע  קשה  מדוע 
המרובים,  האדמה,  פני  שעל  החיים 

החיצוניים  הצבעוניים,  המגוונים, 
כל  ואת  לבנו  תשומת  את  שמושכים 

מרכיבי אישיותנו. 

בתוך השפע הרב הזה, המזמן לנו ציר 
של חוויות בין עונג לכאב, אנו חותרים 
ככל יכולתנו לעונג ובורחים מן הכאב. 
הם,  חלקיים  זה  וגם  זה  גם  למעשה, 
אותנו  מסיטים  והם  אשליה  בהם  יש 
מן האפשרות לשמוע מה שיש בפנים, 
לכיסויי  מעבר  שיש  במה  להיזכר 

האשליה.

לכן קיים הבור. אי אפשר לקיים חיים 
אפשר  אי  אבל  בבור,  רק  שלמים 

לחיות חיים מלאים בלעדיו.

הבור על כל מאפייניו הוא עוד ביטוי 
לחוכמה ולחמלה של החיים, וזאת כל 

מה שנדרש לו לאדם.

ומה אתכם ?

מה עם הבורות בחייכם?

האם  רואים אותם אתם?

האם מבקשת נפשכם לברוח מהם ?

האם תוכלו לעבוד עמם?

ההזדמנויות  את  לקחת  תרצו  האם 
שעמם?

שלכם,

רונן חלבי
מנהל אקרופוליס החדשה בישראל.

צריך אדם 
להעז ליפול 

לבור, להתפורר 
ולהישבר כדי 
לקום ולבנות 

ולגלות את עצמו 
מחדש ואחרת

899 99 עקרונות 
אקרופוליס החדשה
אקרופוליס החדשה היא תנועה של אנשים החולמים על עולם טוב יותר, 
המתחיל קודם כול ולפני הכול באדם טוב יותר. אדם זה נמצא בתוך כל אחת 

ואחד מאיתנו - זה המבקש לגעת בחיים, לראות את האחר ולחזור לידיעה 
הפנימית שאנחנו חלק ממשהו רחב יותר.

המילה ״אקרופוליס״ משמעה ״העיר העליונה״ - אותו חלק גבוה בערי יוון 
העתיקה, המסמל את החלק הגבוה באדם )בדומה לקונספט של ״ירושלים של 
מעלה״(. בכולנו יש ערים ״נמוכות״ - מקומות של אגו ונפרדות, אבל בכולנו 

יש גם מן הערכים האוניברסליים - הטוב, הצדק, היופי, האומץ והאמונה.
אנו מאמינים שהעולם היום זקוק למידה רבה יותר של ״ערים עליונות״ כאלו- 

אשר אינן בנויות מאבן, אלא מבני אדם המחפשים להכיר את עצמם ולגלות 
מחדש את הקשר הנסתר שמחבר אותנו זה לזה, לטבע ולמורשת האנושית.

אחווה
 קידום אידיאל של אחווה בין-לאומית המבוססת על כיבוד המעלות 

האנושיות, ללא הבדל של גזע, מין, תרבות, דת, מעמד סוציאלי וכדומה.
 הכרחי היום, יותר מתמיד, לחפש ולראות את מה שמאחד בינינו על פני מה 

שמפריד בינינו והופך אותנו לשונים, לכאורה. האידיאל האנושי הוא אוניברסלי, 
 חוצה גבולות ומדינות. הוא מבקש מאיתנו להתעלות מעבר לזהויות הזמניות 

והמפרידות, שבהן אנו נאחזים, תוך כיבוד ההבדלים המייחדים אותנו, המרכיבים 
את הצבעים השונים בקשת הצבעים האנושית.

ידע
טיפוח אהבת החכמה דרך הלימוד ההשוואתי של הפילוסופיות, הדתות, 

המדעים והאמנויות, במטרה לקדם את הידע על האדם, על חוקי הטבע ועל 
חוקי היקום.

בעולם שבו הידע נגיש אך גם עלול להטביע אותנו במילים, ברעיונות ובדעות, 
 חשוב לזהות את הידע המהותי של המסורת האנושית, העתיק כאנושות עצמה. 

 ידע זה נוגע בצורך שהיה לאדם מאז ומעולם להבין את מהותו ואת המציאות 
סביבו. דרך לימוד של מקורות חכמה שונים, המביאים זוויות שונות של הסתכלות 
על המציאות, ניתן לראות בצורה בהירה יותר את הפאזל כולו, ולא רק את חלקיו 

השונים.

התפתחות
פיתוח הטוב ביותר שבפוטנציאל האנושי, תוך קידום הגשמת האדם כפרט

ושילובו בחברה ובטבע, כגורם אקטיבי ומודע למען שיפור העולם.
אנו מבינים כי התפתחות מאוזנת ומקיפה של עצמנו, ומימוש התכונות הטובות 

ביותר של הטבע האנושי שלנו, הם ככל הנראה הערובה היחידה להתקדם לעבר 
עולם טוב יותר. בכולנו יש פוטנציאל עצום של מעלות, אך ככלל, רובו נותר חבוי. 
לכן אנו רואים את ההתפתחות הפנימית כהכרח מרכזי - המתחיל בהשגת הרמוניה 

בין המחשבה, הרגש והפעולה, ומוביל לחיים מאושרים יותר.

 www.newacropolis.org.il
info@newacropolis.org.il

פילוסופיה
תוכנית לימודים אחידה בכל סניפינו 

ברחבי העולם שמקורה בלימודים 
שהתקיימו בבתי ספר של חכמה 

בתקופות שונות בהיסטוריה.

תרבות
אנו יוצרים אמנות ועוסקים בה ככלי 

על מנת לגעת בלבותיהם של האנשים, 
לעורר ולהזכיר לאדם מיהו ומה הוא 

יכול להיות.

התנדבות
קבוצת המתנדבים שלנו מקיימת 

פעילויות למען הסביבה והקהילה, 
המתבססות על ערכי הנדיבות, 

הסובלנות והאחווה. גם מי שאינו חבר 
באקרופוליס מוזמן להצטרף לפעילויות 

השונות.

סניפים בישראל
סניף באר שבע 
עולי הגרדום 12
054-5826732

סניף חיפה
אלחנן 16

04-8381610

סניף ירושלים
הנשיא 4, קומה 1

02-6221399 

סניף כפר סבא
וייצמן 89

09-7665799 

סניף כרמיאל
ערבה 9

054-2182202

סניף קריות
דפנה 3א', קרית ביאליק

04-8402660 

סניף ראשון לציון 
תרמ"ב 22

03-9561002 

סניף תל אביב 
סלומון 7

03-5104426

אקרופוליס החדשה היא ארגון בין-לאומי ללא מטרות רווח, מאז 1957, 
הקיים ביותר מ-60 מדינות, ופועל לאורם של 3 עקרונות מרכזיים:

עברנו לכתובת 
חדשה!



הדר וינרב

עיצוב: עפרה 
בהרב, ליטל 

כספין

אומץ  אזרה  ברגל?״  לך  קרה  ״מה 
בכיתה  הקטנה  הילדה  אותי  ושאלה 
ב׳, הכיתה שלימדתי. כל שאר הבנות 
עלינו,  והסתכלו  בטוח  במרחק  עמדו 
מסוקרנות, מחכות לשובה של הנציגה 
לקבל  כדי  כולן,  בשם  שנשלחה 
תשובות שייתנו מענה לחוסר השקט. 
״זה כואב לך?" שאלה אותי במתיקות 
נפלאה. ״לא, לא כואב בכלל. השריר 
שלי ברגל קצת יותר חלש, אז אני לא 
יכולה לרוץ טוב כמוך,״ עניתי בניסיון 

לכנות מוחלטת.

כן, אלו הן שאלות שאני רגילה לקבל 
עצמי  את  זוכרת  שאני  מאז  חיי.  כל 
הייתי ”לא רגילה“, הילדה הקטנה עם 
הרגל החלשה, עם הצליעה והמכשיר 
האורטופדי על הרגל, עם גרביים עד 
מאז  להסתיר.  לכסות,  כדי  הברכיים 
ומתמיד אני זוכרת את עצמי כך - כמו 

כולם, אבל לא בדיוק.

מאתגר  לי  היה  ונערה  ילדה  בתור 
מאוד, גם בפן הפיזי וגם בפן הרגשי; 
היה לי קשה לקבל את העובדה שלא 
כמו  דברים  לעשות  מסוגלת  הייתי 
ללכת  או  לרוץ  יכולתי  לא   - כולם 
שנתי  טיול  כל  האחרים.  כמו  הרבה 
עבורי,  סיוט  היה  מרובה  הליכה  עם 
ומעבר לכך היו גם המבטים, השאלות 
לי  שגרמו  רגישות  הלא  ההערות  ואף 
להרגיש אחרת, אף שבפנים הרגשתי 

כמו כולם. 

אותי  שואל  היה  שמישהו  פעם  בכל 
להיעלם  רציתי  שלי,  הרגל  לגבי 
ולהתכנס בתוך עצמי. רציתי להסתיר 
או  כולם״,  ״כמו  ולהיות  קיומה  את 
אז.  אומר  שזה  שחשבתי  מה  לפחות 
שאני  בתחושה  בעולם  הסתובבתי 

שלי  ביותר  הגדול  שהפגם  חשופה, 
חשוף לפני כל העולם ואין לי אפשרות 
שבהחלט  פי  על  אף  אותו,  להסתיר 
שאלה  עם  קמתי  בוקר  בכל  ניסיתי. 
בלבי - ״למה זה קרה לי?" פשוט לא 
כועסת  ונערה  ילדה  ונעשיתי  הבנתי, 
- על עצמי ועל העולם; עולם שנצבע 
לחלוטין בגוון של המגבלה שלי. ואף 
שהיו לי חיים טובים - חברות טובות, 
 - עבודה  לימודים,  אוהבת,  משפחה 
הרגשתי שמשהו לא שלם בתוכי, ועוד 

לא ידעתי מה הדבר הזה. 

המושלמות.  היה  שחיפשתי  מה  כל 
מה  על  לשלוט  יכולתי  שלא  מכיוון 
שקרה לי או להעלים אותו, הקדשתי 
לפצות  הנואש  בניסיון  ימיי  מרב  את 
על כך, לדאוג שלפחות כל השאר יהיה 
מושלם. מובן שלא הצלחתי. למעשה, 
אותי,  שיאהבו  היה  שרציתי  מה  כל 
אם  ותהיתי  כמו שאני,  אותי  שיקבלו 
מעבר  לראות  פעם  אי  יוכל  מישהו 

למגבלה שלי. 

הזה  זה האדם  מי  אז  הבנתי  לא  עוד 
ויקבל  אותי  שיראה  מחפשת  שאני 
ללא  אותי  שיאהב  שאני,  כמו  אותי 

תנאי. 

עוד משהו  הרגשתי שיש  בתוכי  אבל 
להיות  יכול  שלא  רואה;  שאינני 
הוא  המושלמות  אחר  הזה  שהחיפוש 
כל מה שיש בחיים הללו. כנראה תמיד 
לשאלה  תשובה  שיש  בתוכי  ידעתי 
התהייה   - עצמי  את  שואלת  שהייתי 
הזו למה זה קרה לי - אבל ייתכן שאין 
עמוק  אותה.  לראות  הכלים  עדיין  לי 
בפנים הרגשתי שיש באופק שלי מסע 
שאני אמורה לצאת אליו, מסע שנועד 
לעזור לי לגלות מי אני באמת, מעבר 
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עוד לא הבנתי אז 
מי זה האדם הזה 

שאני מחפשת 
שיראה אותי 

ויקבל אותי כמו 
שאני, שיאהב 

אותי ללא תנאי. 

סדק של זהב
האם נסיבות חיינו הם משהו שקורה ״לנו״ או אולי ״עבורנו״? 
מסע אישי ואוניברסאלי אל עבר השלמה והתבוננות כנה על 

הסדקים בחיינו והבחירה שלנו במה למלאם

סדק של זהב
האם נסיבות חיינו הם משהו שקורה ״לנו״ או אולי ״עבורנו״? 
מסע אישי ואוניברסאלי אל עבר השלמה והתבוננות כנה על 

הסדקים בחיינו והבחירה שלנו במה למלאם



למגבלה  מעבר  לעין,  שנגלה  למה 
שלי. הרגשתי את הצורך בשינוי, אבל 

לא ידעתי איך.

ויום אחד משהו בי התחיל להשתנות. 
בידי  שקיימת  והבנתי  בבוקר  קמתי 
כך,  להרגיש  להמשיך   - הבחירה 
זה  ״למה  עצמי  את  לשאול  להמשיך 
קרה לי״ כקורבן, או לשנות את נקודת 
המבט שלי ולשאול את השאלה ״למה 
ממקום  אחר,  ממקום  לי״  קרה  זה 
ללמוד  מה  לי  יש  שאולי  שמבין 
מהמגבלה הזו, להתחיל לראות אותה 

כשיעור חשוב בחיים שלי.

התחלתי לחפש את התשובות בתחומים 
רבים בחיי, והפילוסופיה הייתה אחת 
התקדמו,  שהלימודים  ככל  מהם. 
הלימודים  את  לחוות  שכדי  הבנתי 
בצורה הטובה ביותר, אני לא צריכה 
כפי  במידע,  מלא  קלסר  או  טוב  ציון 
שהייתי רגילה עד עכשיו, אלא פשוט 
מאוד - לחיות את מה שאני לומדת. 

ופשוט מאוד זה לא היה. 

לאט לאט, עם עבודה פנימית מאומצת, 
הבחינה  את  בתוכי  להדק  התחלתי 
הבלתי מתפשרת של החיים שלי, את 
תופסת  אני  שבה  הצורה  את  עצמי, 
בעיניים  לבחון  התחלתי  העולם.  את 
אמיתיות את המרדף אחר המושלמות 

והאם באמת הוא גורם לי לאושר. 

עמוק  שנחקק  הפילוסופים  אחד 
קיסר  אורליוס,  מרקוס  הוא  בזיכרוני 
הבולטים.  הסטואיקנים  ואחד  רומא 
כך,  אחר  שנים  שבע  היום,  אפילו 
מכיוון  בבהירות  אותו  זוכרת  אני 
שהוא רלוונטי כל כך עבור כולנו: לא 
של  בנסיבות  שולטים  אנחנו  תמיד 

החיים שלנו. לפעמים החיים מביאים 
לפתחנו אתגרים ונסיבות שאנחנו לא 
שאנחנו  לנו,  שקשים  מבינים,  תמיד 
מרגישים ש"גדולים עלינו" ושכנראה 
לו  עצמנו,  עבור  בוחרים  היינו  לא 
להיות  יכול  זה  הבחירה.  לנו  ניתנה 
אחר,  דבר  כל  או  פיזי,  רגשי,  משהו 
אבל כל אחד מאיתנו נושא על כתפיו 
קשיים,  אף  ואולי  אתגרים,  של  שק 
עצום  להיות  יכול  עבורי  שקטן  ומה 
שלא  מאוד  ייתכן  אחר.  מישהו  עבור 
הללו  הנסיבות  את  בוחרים  היינו 
לעצמנו, את האתגר הזה שמגיע, את 
אותנו,  חושבים שמגביל  מה שאנחנו 
אבל הבחירה תמיד קיימת והיא בידינו 

- איך נבחר להגיב לנסיבות הללו. 

של  בחשיבותם  להפחית  בכוונתי  אין 
קורים  שלעתים  בחיים  קשים  דברים 
זקוקים  וכולנו   - לזלזל בכך  או  לנו, 
אבל   - ברור  זה  פעם,  מדי  לעזרה 
המסר העיקרי שלקחתי מהסטויאקנים 
שלי,  החופש  שלי,  שהאושר  הוא 
נמצא בידיים שלי. את ההבנה שהאדם 
באמת,  אותי  לראות  שיכול  היחיד 
שיכול לאהוב אותי ולקבל אותי באמת 
- זו אני. זה אולי נשמע כמו סיסמה 
בעבר,  רבות  פעמים  כבר  ששמעתם 
בהרבה מקומות, אבל יש משהו אחר 
ומיוחד שקיים ברגע הזה שבו פוגשים 
פנים  אל  פנים  הזה  השיעור  את 
האחריות שההבנה  גודל  את  ומבינים 

הזו מביאה עמה. 
באנגלית,  אחריות  במילה  נתבונן  אם 
responsibility, נראה שלמעשה היא 
 -  response מילים:  משתי  מורכבת 
היכולת  יכולת.   -  ability-ו תגובה, 
שלי,  לחיים  להגיב  היכולת  להגיב, 
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אחריות.         היא   - בהם  נוכח  שיהיה 
זו אחריות שהיא רק שלי ואני היחידה 
זהו  שלי.  האושר  על  שאחראית 

קונספט מפחיד ומשחרר בו זמנית.

התחלתי לשאול את עצמי - האם אני 
של  בנסיבות  לראות  להתחיל  יכולה 
אלא  לי  לא משהו שקרה  שלי  החיים 
משהו שקרה עבורי? האם ייתכן שיש 
בחיים  ללמוד  יקר-ערך  שיעור  לי 
שקיבלתי  המגבלה  בשל  דווקא  הללו 
ואף בזכותה? שיעור של חיים שנועד 
ללמד אותי, דרך אתגרים וקושי, מה 
הזה?  החיצוני  לפן  מעבר  אצלי  קיים 
יותר?  ונצחי  גדול  משהו  יש  האם 
מעצמי  לתת  ממני  שמבקש  שיעור 
משהו למישהו אחר? התחלתי להרהר 
בכך ולחקור את השאלות הללו בתוכי.

נתקלתי  שלי  הפנימי  המחקר  במהלך 
סאבי״,  ״וואבי  שנקרא  במושג 
פילוסופיה ואסתטיקה יפנית אשר על 
פיה היופי האמיתי מתגלה דווקא מתוך 
כל  היות  מתוקף  המושלמות,  חוסר 
הדברים בעולם הזה זמניים ומשתנים, 
ללמוד  אדם,  כבני  שלנו,  והיכולת 
לאהוב ולחבק את השינויים הללו, את 

התזוזות בחיינו ומה שמגיע עמן.

בספרו וואבי סאבי לאמנים, למעצבים, 
למשוררים ולפילוסופים כותב לאונרד 

קורן, חוקר וואבי סאבי מפורסם:
דברים  של  יופיים  הוא  סאבי  ״וואבי 
זהו  ונצחיים.  ארעיים  מושלמים,  לא 
וצנועים.  פשוטים  דברים  של  יופיים 

זהו יופיים של דברים לא מקובלים."

מכירים  שאנו  היופי  לתפיסת  בניגוד 
פעמים  הכוללת  שלנו,  בתרבות  היום 

להתאים  ורצון  פוטושופ  זיוף,  רבות 
היופי  למודל  עצמנו  את  ולהקטין 
השטחי והמושלם שמנסים למכור לנו 
- הוואבי סאבי מבקש להלל את היופי 
בקמטים,  בסדקים,  בפגמים,  שקיים 
בחוסר הסימטריה, מתוך ההבנה שכל 
הדברים הקיימים בעולם החומרי אינם 
פי  על  מושלמים.  אינם  ולכן  נצחיים, 
הוואבי סאבי, רק מתוך קבלה אמיתית 
וחוסר המושלמות  של ארעיות החיים 
הזה, מתוך היכולת שלנו להיאחז פחות 
לעצמנו  מספרים  שאנחנו  בסיפורים 
על עצמנו, על מה טוב או רע בחיים 
שלנו, מה פגום ומה מושלם, ולתלות 
בכך את האושר שלנו - יכול להיוולד 
המיוחדים.  בצבעיו  היופי  ולהתקיים 
באמת  שאין  והקבלה  ההבנה  מתוך 

מושלמות, יכולה להגיע השלמות.

את  לעומק  שהבנתי  הפעמים  אחת 
הייתה  הללו  הדברים  של  המשמעות 

כשעמדתי על הבמה ושרתי. 

אני שרה כל חיי, וכל חיי חיפשתי גם 
הזו, שרדפתי  בשירה את המושלמות 
אחריה בכל מקום, את הרצון שלפחות 
 - אותי  ושיאהבו  מושלמת  אהיה  שם 
ותמיד שרתי בצורה מדויקת להפליא, 
אליי  ניגש  אחד  יום  אחד.  זיוף  ללא 
מאוד,  מעריכה  שאני  שלי  טוב  חבר 
 - מתפשרת  הלא  בכנותו  לי  ואמר 
״את יודעת, את שרה כל כך טוב, כל 
אותי."  מרגש  לא  שזה  מושלם,  כך 
לפתע קלטתי שמושלמות היא לא מה 
שאנשים מחפשים באמת. עמדתי על 
עטיתי  למעשה  אבל  ושרתי,  הבמה 
על עצמי מסכה שלא אפשרה לאנשים 
אפשרה  לא  באמת,  אני  מי  לראות 
ממני  ולקבל  אליי  להתקרב  לאנשים 
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וואבי סאבי הוא 
יופיים של דברים 

לא מושלמים, 
ארעיים ונצחיים.

זהו יופיים של 
דברים פשוטים 

וצנועים. זהו 
יופיים של דברים 

לא מקובלים



התחבאתי  להעביר.  שרציתי  מה  את 
שהסתירה  המושלמות  מסכת  מאחורי 
לבין  ביני  וחצצה  שלי  הפנים  את 
נוגע  שבאמת  שמה  הבנתי  העולם. 
אלינו,  אנשים  שמקרב  מה  באנשים, 
זה לא הניסיון שלנו להיות מושלמים 
לעולם  כנים,  נהיה  שבואו  ניסיון,   -
לא נצלח אותו - אלא דווקא היכולת 
והאומץ שלנו לחשוף את הפגיעות, את 
השמחה והכאב, את חוסר המושלמות 
שאנחנו  מי  את  תפארתו,  בכל  שלנו 
מישהו  להיות  מנסים  כשאיננו  באמת 

אחר או משהו אחר.

שבאמת  זו  היא  בעיניי,  הזו,  הכנות 
אלינו  להתקרב  לאנשים  מאפשרת 
אליהם,  להתקרב  לנו  ומאפשרת 
הפתוחים  המקומות  מתוך  ודווקא 
הכי  לנו  יש  שלנו  ביותר  והאמיתיים 

הרבה לתת.

דבר מושלם שאינו סדוק, הוא גם דבר 
אטום שאי אפשר להתקרב אליו, הוא 
בלתי נגיש, הוא לא מקרין, הוא פחות 

מעניין.

ליאונרד  במילותיו  זאת  לומר  הפליא 
עליי  האהובים  המשוררים  אחד  כהן, 
כך  סדק,  יש  דבר  ״בכל  כשאמר, 
 ,Kintsugi-ה אומני  האור.״  חודר 
המגיעה  יפנית  ופילוסופיה  אומנות 
לידיהם  לוקחים  סאבי,  הוואבי  מתוך 
סדקים,  או  שברים  בהם  שיש  כלים 
ובמקום לזרוק את הכלי, הם ממלאים 
מגיעה  הביטוי  בזהב.  הסדקים  את 
ומ-  זהב  שמשמעו   -  KIN מהמילה 

TSUGI - שמשמעו בנייה.

אומנים אלו אינם זקוקים לכלים הללו 
אותם,  לתקן  חייבים  ואינם  למחייתם 
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דבר מושלם 
שאינו סדוק, הוא 

גם דבר אטום 
שאי אפשר 

להתקרב אליו, 
הוא בלתי נגיש, 
הוא לא מקרין, 

הוא פחות מעניין.

האמונה  מתוך  זאת  עושים  הם  אלא 
חוסר  של  שבר,  של  מקום  שמתוך 
מושלמות - כפי שהוא נתפס בעינינו 
ביופי,  מלא  משהו  לבנות  אפשר   -
בזהב. אומנים אלו מאמינים בלב שלם 
מוסיפים  הם  יפים.  הללו  שהסדקים 
את  מספרים  שלו,  האופי  את  לכלי 
שלו,  ההיסטוריה  ואת  שלו  הסיפור 
עצמו  את  לבטא  לו  ומאפשרים 
של  הצלקת  את  רואים  הם  במלואו. 
אותה  למחוק  לנסות  ובמקום  הכלי, 
או לטשטש אותה, הם מעטרים אותה 

וממלאים אותה בזהב.

אני  שלנו,  לחיים  זה  את  ניקח  אם 
לכולנו  שמוכרת  תחושה  שזו  חושבת 
או  הפיזית  המראה  מול  לעמוד   -
בקמטים,  בפגמים,  ולהביט  הפנימית 
איתנו״  בסדר  ש״לא  במה  בצלקות, 
לטשטש,  ולרצות  בפנים,  או  בחוץ 
להעלים, למחוק, לחשוב אולי שבוודאי 
הללו,  הפגמים  את  אין  האחרים  לכל 
שאנחנו לבד בזה. אבל אם נעז להביט 
בהם מקרוב, נראה שכל אלו הם דברים 
שמספרים על הדרך שעברנו, ויש לנו 
אפשרות להביט בהם גם בדרך אחרת, 
להביט בעצמנו ובאחרים בדרך אחרת. 

זו  אומנות  מצורת  השראה  נשאב  אם 
מעט  שלא   - שלנו  שהסדקים  נראה 
פעמים אנחנו חושבים שהם מכוערים, 
בהם  מתביישים  שאנחנו  הדברים 
יכול  שבהם  המקומות  הם  דווקא   -
להיכנס האור וגם המקומות שמתוכם 
אחרים,  עבר  אל  החוצה,  יוצא  האור 
חיים  גישת  זו  זאת.  נאפשר  אם 
בסדקים  להביט  מאיתנו  המבקשת 
ובצלקות שלנו, לקבל את עצם קיומם 
האם   - אליהם  להתייחס  איך  ולבחור 

נבחר לטשטש אותם או שנבחר למלא 14
אותם בזהב כדי להבליט את מה שאכן 

יפה בהם?

ולשפוט  לבקר  במקום  אם  יקרה  מה 
אם  במחשכים,  לבד  עצמנו  את 
על  שלנו  הפגמים  את  לשנוא  במקום 
למושלמות  ולייחל  צורותיהם,  כל 
פיקטיבית - נוציא אל האור את חוסר 
נחלוק  רב,  באומץ  שלנו  המושלמות 
אותה עם אחרים ונעניק להם משהו מן 

היופי שצומח ובוקע מתוכה? 

אולי נגלה משהו חדש על עצמנו ועל 
אחרים.  אולי נגלה שמה שאנו תופסים 
בעדנו,  שעוצרת  שלנו,  כ״מגבלה״ 
לפרוץ  עבורנו  הזדמנות  למעשה  הוא 
את  להכיר  עצמנו,  של  הגבול  את 

עצמנו באמת.

טובים,  כלים  מעניקה  הפילוסופיה 
אבל אני זו שבוחרת להשתמש בהם, 

בכל יום מחדש.

ומפתחות  כלים  שקיימים  כמובן 
נוספים בהם ניתן להיעזר ולהשתמש, 
אבל בסופו של דבר כולנו דומים, מפני 
שלכולנו ישנה האפשרות לבחור, בכל 
יום, כיצד נגיב לחיים שלנו: האם נפתח 
ולאחרים?  לעצמנו  שלנו   wהלב את 
שלנו  הסדקים  את  למלא  נבחר  האם 
בזהב כדי שאחרים יוכלו לראות אותם 
נוצצים ויזהו את הזהב שבתוכם? זוהי 
בחירה שעבורי הביאה איתה אחריות 
מסע  זהו  להשתנות.  ממני  וביקשה 
מתמשך וארוך שהביא עמו את ההבנה 
שפעמים רבות המתנות שלנו מגיעות 
המגבלה  ושדרך  אתגרים,  של  בצורה 
שלי, למעשה קיבלתי מתנה. קיבלתי 
הזדמנות לצאת למסע מאתגר ומתגמל 

ובו אוכל ללמוד אהבה עצמית מהי; זו 
הזדמנות לחבק את חוסר המושלמות 
היופי  את  ולראות  יום  בכל  שלי 
הזדמנות  זו  בה;  הקיימים  והעוצמה 
המקום  הם  שלי  שהסדקים  להבין 
הרב   האור  פוטנציאל  מצוי  שבהם 
ביותר, משום שקיים בי הכוח לבחור 
שיעור  זהו  למעשה,  בהם.  לשים  מה 
הולך  רק  אלא  פעם,  אף  נגמר  שלא 
מאפשרת  אני  שבה  במידה  ומתרחב 

לעצמי להתרחב פנימית. 

צילום: רותי מנדיל חלבי



נטול 16 או  קל  להיות  הופך  לא  המסע 
מבקש  בהכרח  הוא  אבל  אתגרים, 
ממני לבחון כיצד, דרך המגבלה שלי 
ביותר  הגדול  כפגם  שהגדרתי  ומה 
ומצליחה  לגובה  צומחת  אני  שלי, 
להתחבר לאנשים אחרים. המסע הזה 
ההזדמנות  את  יום  בכל  לי  מאפשר 
לצאת מהקושי האישי שלי כדי לקרב 
אני  שבהם  בימים  רק  אחרים.  אליי 
מצליחה לחבק ולאהוב את הרגל שלי, 

אני מצליחה באמת לאהוב אחרים. 
מצליחה  אני  האלו  בימים  במיוחד 
לראות בבהירות רבה שלא רק שהיא 
אלא  מאנשים,  אותי  מרחיקה  לא 
אנשים  ליותר  אותי  מקרבת  דווקא 

ממה שיכולתי לדמיין.
קשה  שבהם  רגעים  עדיין  שיש  מובן 
ומאתגר, ועדיין - לא הייתי מחליפה 
את המגבלה שלי היום בעד שום דבר 
ממני  מבקשת  שהיא  משום  בעולם, 
כל  על  גווני,  על  עצמי  את  לאהוב 
על  פחות,  והטובים  הטובים  החלקים 
כל חוסר מושלמותי, על כל צליעתי. 
על  בתוכי  לגבור  ממני  מבקשת  היא 
אתגר שהגביל אותי, להתעלות מעליו 
ועבור  עבורי  למתנה  אותו  ולהפוך 

אחרים, להפוך אותו לאוצר.

כך המגבלה שלי הופכת אותי לשלמה 
ולא מושלמת. כך אני בוחרת בכל יום 

למלא את הסדקים שלי בזהב.
וזה רק הסיפור שלי, ולקח לי זמן רב 
להבין שהוא לא באמת מיוחד. כלומר, 
הייתי  ואני  שלי  הוא  כי  מיוחד  הוא 
צריכה לקבל אותו, אבל הוא לא מיוחד 
במובן שלכל אחד מאיתנו קיימת חוסר 
אחד  לכל  שלה,  או  שלו  המושלמות 
או  הגלויים  הדברים  קיימים  מאיתנו 

מהם  מתביישים  שאנחנו  הנסתרים 
או מפחדים מהם. אף אחד לא באמת 
באמת  אין  כי  ״נורמלי״,  או  ״רגיל" 
השק  את  מקבל  אחד  כל  כזה.  דבר 
שלו לשאת על כתפיו, שק שמלא בכל 
החיים,  של  ומתנות  אתגרים   - טוב 
ללמוד משהו על  לנו  לעזור  שיכולים 

עצמנו.

מול  עומדים  שאתם  הבאה  בפעם  אז 
המראה הפנימית הזו ומיישירים מבט 
אל חוסר המושלמות, אל הפגמים - נסו 
לחבק אותם ולאהוב אותם. נסו לדמיין 
כיצד אתם ממלאים את הסדקים שלכם 
בזהב יקר-ערך, סדקים שנוצרו מתוך 
המסע שלכם ושהובילו אתכם למקום 
סימני דרך בשביל  ולרגע הזה ממש, 
אבל  פשוט,  זה  תמיד  לא  חיים.  של 
את  למלא  רב,  באומץ  נצליח,  אם 
המקומות הללו בזהב, האור הזה ימלא 
הדרך  את  גם  ויאיר  פנימית  אותנו 
לאנשים אחרים, כך נוכל להיות אוצר 

עבור מישהו אחר.

התלמידה  עם  המפגש  הסתיים  ואיך 
שהמתינה לתשובה שלי? הרמתי מעט 
את  לה  והראיתי  שלי  המכנסיים  את 
שלי.  הרגל  על  האורטופדי  המכשיר 
רציתי שהיא תבין שיש כל מיני סוגי 
שונים.  קצת  ושכולנו  בעולם,  אנשים 
כמו פרחים, לכל אחד מאיתנו קיימים 
הגוון והצורה שלו או שלה, וכל פרח 
מפני  מהשני,  יותר  או  פחות  לא  יפה 
שלו  הצבע  את  מוסיף  פרח  שכל 
הזמן  שהגיע  לעצמי  חשבתי  לעולם. 
שנתחיל לחגוג את הגיוון הזה, השוני 
הזה, שבמובן מסוים רק מאחד אותנו 
הזר  בתוך  האנושית,  החוויה  בתוך 

הגדול הזה שהוא החיים.
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האם יש בחיים דבר-מה שהוא שלם?  
האם ההתפרקות גם היא חלק מהשלם? 

ומה חסר לנו בהוראות ההרכבה של החיים 
כדי שיהפכו לשלמים ?

כילד אהבתי לשחק בכל 
דבר שאפשר היה ליצור 
ממנו מבנה שלם: הכלים 
כלי  אמי,  של  במטבחה 
התפירה שלה, כלי העבודה 

של אבי. 

לחבר  מהיכולת  הוקסמתי  תמיד 
כזה  למבנה,  ומסננות  סירים  כמה 
עצמו  את  שמחזיק  שלם,  שנראה 
ושנראה ששום דבר לא חסר לו, מעין 
המטבח  בלב  ושלווה  שלמות  של  אי 
הרוחש פעילות של הכנות אוכל, בני 
כיסאות  והולכים,  שבאים  משפחה 
נגררים וצלחות משקשקות. אני זוכר 
את עצמי בוהה מוקסם בתמונה היפה 
מכיל  שלי  המבנה  כיצד  רואה  הזו, 
בתוכו את כל הכלים שבארון המטבח. 
אף אחד מהם לא נותר מיותם בארון, 

ובהחזקת  בבנייה  השתתפו  כולם 
המבנה במקומו. והנה, מבנה שלם.

פעמים רבות ההשתוקקות אל תמונה 
חיינו  את  מלווה  ושלמה  שלווה 
אנו  בחיים.  שונים  במצבים  הבוגרים 
מתפרק,  שבנינו  המבנה  את  רואים 
הארץ,  אל  נופלות  שלו  הבניין  אבני 
ואנו עומדים מולן, מתבוננים ושואלים 

את עצמנו, איך זה קרה לנו?

שהמבנה  מבינים  איננו  לעתים 
מתפרק. שמנו בו את כל הטוב שלנו, 
את כל החלקים שרצינו לשים, ועדיין, 
הוא אינו יציב. הוא מעלה בנו רגשות 
שליליים וחוסר שביעות רצון. הדברים 
במקומם  להסתדר  מצליחים  אינם 
הרי  מסתדר,  דבר-מה  ואם  הנכון, 
שזהו ארעי, ולאחר תקופה לא ארוכה 

שוב מתפרק לו המבנה.
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בהרכבה
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שלו אנו קוראים החיים, כולם שייכים 
למופע זה ולכל אחד מהם יש תפקיד 
אותנו  ללמד  בא  השיעור  מהותי. 
עצמנו,  על  מאוד  חשובים  דברים 
בדפוסי  שינוי  לקיים  לנו  ומאפשר 
ידי  על  שלנו,  וההתנהגות  החשיבה 
אי  באותה  שלנו  לחלק  לב  תשומת 
הצלחה, שהרי גם לנו חלק משמעותי 

באותה התרחשות.

הצידה  לסלק  נוטים  שאנו  דבר  עוד 
נוטים  אנו  שלנו.  הפחדים  הוא 
ואיננו  שלנו  הנוחות  באזור  להישאר 
זה  פחדינו.  עם  להתעמת  מעוניינים 
פחדים  גוררים  אנו  ואנושי.  טבעי 
כצללים המלווים אותנו במשך שנים, 
ואיננו עוצרים להביט בהם. אבל דבר 
נוסף שלמדתי במחקר שלי על החיים 
ביותר  החזק  הדבר  שלמעשה,  הוא 
בפחד הוא חוסר הרצון שלנו להתבונן 

בו בכלל.

עצמו  הפחד  מפני  מפחדים  אנו 
אבל  בעיניים.  לו  מלהביט  ונרעדים 
ברגע שהבטתי לפחדים שלי בעיניים, 

קרו כמה דברים מעניינים מאוד. 

גיליתי שחלק מהפחדים שלי מצחיקים 
ונגררים אחריי  ילדותיים  אותי, שהם 
מבלי שטרחתי כלל לברר מה מפחיד 
עצמי  על  וכשצחקתי  בהם.  אותי 
בגללם, הם פשוט הפכו להיות שקופים 
אותי  הטרידו  וגם  נפח,  וחסרי  מאוד 
שביניהם,  מצחיקים  הלא  עם  פחות. 

אני עדיין עובד. 

העלה  שלי  החיים  בתוך  הזה  הניסיון 
בי שאלות רבות: מדוע המבנים שאנו 
האם  מתפרקים?  שלנו  בחיים  יוצרים 
שהוא  דבר-מה  בחיים  יש  בכלל 
טוב  הוא  שטוב  מה  רק  האם  שלם? 
הקושי,  “הרע”,  טוב,  והפחות  בחיים 
המאמץ, הם חלקים שעדיף שלא יהיו 
בחיינו? האם ההתפרקות גם היא חלק 
מוכרת  קסמים  חנות  איזו  מהשלם? 
של  החלקים  בין  המחבר  הדבק  את 
חיינו? מה חסר לנו בהוראות ההרכבה 
לשלמים  יהפכו  שהם  כדי  החיים  של 
ויגרמו לנו להרגשה של שלמות? ולמה 
בחיים  חלקים  אילו  הכוונה?  בעצם 

שלנו אינם נכנסים פנימה?

להתבוננות  טובות  שאלות  הן  אלו 
תחום  יש  האם  חיינו.  על  והרהור 
בחיינו שבו איננו מחשיבים את עצמנו 
שלא  מעדיפים  ואנו  מספיק  כטובים 
חווים  איננו  אם  בייחוד  בו,  להתבונן 
שם הצלחות? אנו נסים מפני הכישלון 
באבק  הרחק  אותו  לקבור  ומעדיפים 

העבר, אך מה רע בכך?

שנתקלתי  הראשונות  האמירות  אחת 
בהן במחקר העצמי היא שהחיים הם 
כל  בין  אחדות  ישנה  כלומר,  אחד. 
הדברים שנבראו, ואחדות זו מתקיימת 
בכל המבנים בטבע, גדולים כקטנים.

מאוד  מופשט  נראה  זה  בהתחלה 
זה  עם  לעבוד  איך  להבין  אפשר  ואי 
שצריך  שהסקתי  אחרי  אבל  בחיים, 
פשוט לחפש את הדברים בתוך החיים 
שלך, ולקבל כל דבר באופן טבעי ובו-

בזמן להתבונן בו מכל הזויות - הבנתי 
משהו. הכול – ממש הכול - הוא חלק 

מהחיים.

נוטים  שאנו  הדברים  אחד  לדוגמה, 
הצלחה.  חוסר  הוא  הצידה  לטאטא 
עם  להתמודד  לנו  נעים  לא  לכאורה 
התוצאות, אבל אם נחקור לעומק נגלה 
באחריות  לשאת  לנו  קשה  שפשוט 
היא  הצלחה  אי  בה.  שלנו  החלק  על 
ובנסיבות  במהות  להתבונן  הזדמנות 
קרה  מה  להבין  יש  מקרה.  אותו  של 
הבאה  שבפעם  כדי  ולהתפתח,  שם 
שהחיים יביאו לפתחנו הזדמנות כזו, 

נדע לעבוד איתה נכון.

שיעור  בחובה  טומנת  הצלחה  אי  כל 
חשוב ומהותי לחיים שלנו אם רק נעז 
להתבונן במה שקדם לה. כיצד עבדנו 
עשינו  לא  ומה  הזו  ההזדמנות  עם 
שהיינו צריכים לעשות - זהו השיעור 
האמיתי, להתבונן במה שקורה בתוך 

החיים שלנו.

לחוסר  גרם  מה  עצמנו  את  נשאל  אם 
רבים  דברים  שם  נגלה  ההצלחה, 
חוסר  לב,  תשומת  חוסר  עצמנו:  על 
מעט  לא  ועוד  מוגבל  דמיון  תעוזה, 
אי  למעשה,  אנושיות.  שכולן  תכונות 
שהחיים  מופלא  שיעור  היא  הצלחה 

מעניקים לנו.

ואתם בטח שואלים את עצמכם,  לְמה 
מיועד השיעור הזה? 

למעשה, איננו יכולים לקבור דבר. כל 
המופע  על במת  הדברים המתרחשים 

אני בונה לעצמי מדרגות קטנות בגובה 
העיניים שעליהן אני מטפס ביום-יום 

שלי. 

מדרגונת  עולה  אני  פעם  בכל 
כמעט  כבר  מקצתן  את  קטנטונת. 
כבשתי, ובמקצתן – אני רק בתחילת 
הזו  החיים  דרך  אבל  לשם,  הדרך 
אפשרה לי לא לברוח מהפחדים שלי, 
מתמודד  כשאני  להתמודד.  אלא 
איתם, אני יכול להתנהל בתוך החיים 
זוכר אותם, אבל  שלי בלעדיהם. אני 

הם אינם מנהלים אותי.

שלי  החיים  את  לנהל  וכשהתחלתי 
במקום להיות מנוהל על ידי נסיבות, 
פה  שיש  גיליתי   - וחולשות  פחדים 

מתכון נהדר לדבק קסמים.

בתוך  מבנה  בונה  שאני  פעם  בכל 
 - סיטואציה שהיא  בכל  שלי,  החיים 
עם  יחסים  חברות,  עבודה,  זוגיות, 
אנשים - אני שם בפנים, בתוך המבנה 
הזה, את הכול: את המעלות שלי, את 
המגרעות שלי, את הפחדים שלי ואת 

הכישרונות שלי. 

הכול בפנים, כלום לא חסר.

ממש כמו ערימת הכלים במטבחה של 
אמי, אין כלום בארון, הכול במבנה.

שלמים  נעשים  המבנים  זה  באופן 
ופשוטים יותר, כי אין מה להסתיר. כך 
גם מתאפשרים רענון לארון וכניסה של 
אוויר נקי פנימה. כך אנו יכולים לבנות 
זמן,  יציבים המחזיקים לאורך  מבנים 
אותם  לטלטל  שינסה  מה  שכל  משום 
שם  הוא  וממילא  לחיים,  שייך  בעצם 
ואין  חיצוני  כוח  הוא  אין  לכן  בפנים, 

הוא יכול להשפיע על המבנה.

אנו נוטים 
להעדיף את 

הנוחות של הצד 
הבטוח שלנו 

ואיננו מעוניינים 
להתעמת עם 

הפחדים שלנו, 
זה טבעי ואנושי. 
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בעיתון אקרופוליס!
העיתון יוצא מדי רבעון, 

פונה לקהל איכותי, 
בעלי תחומי עניין מגוונים,

ומופץ באלפי עותקים 
ברחבי הארץ!

לפרטים נוספים:
גדי טיסמבאום
050-7739878

ההצעה שלי לשימוש בדבק הקסמים 22
דורשת  שהיא  משום  קלה,  אינה 
הדברים  על  באחריות  לשאת  מאיתנו 

הנמצאים והמתחוללים בחיינו.

מתכון לסבל הוא להאשים מישהו אחר 
לבנות  לנסות  או  לנו,  שקורה  במה 

מבנים חסרים. 

המיוחדת,  בדרכם  מנסים,  החיים 
להגיד לנו דבר מה; הם מנגנים יצירה 
הרגישות  לאוזנינו  המיועדת  מופלאה 
בלבד, ועלינו לפתח את הרגישות הזו 
נפסיק  אם  המוזיקה.  את  כדי לשמוע 
להקדיש את כל האנרגיה שלנו בניסיון 
הדברים,  את  ולקבור  להסתיר  עקר 
הנפלא  למסר  להאזין  ננסה  אלא 
נוכל   - לנו  להעביר  מנסים  שהחיים 

לשמוע את היצירה.

שכדאי  גיליתי  מחקרי  בעקבות 
המכונה  סנטימנט  לאותו  להקשיב 
עסוקים  כשאיננו  ללב".  "להקשיב 
בהסתרת פחדינו וחולשותינו כל הזמן 
במחשבות  אנרגיה  מקדישים  אלא   –
אנו   - בהישרדות  ולא  בריאה  על 
מסלקים מחיינו רעשים חיצוניים. ככל 
רעשים,  של  יותר  רבה  מידה  שנסלק 
הפנימי  לקול  יותר  להקשיב  נוכל  כך 
שלנו, זה שבאמת יודע מה אנו רוצים. 
את  מכיל  הוא  לבנו.  של  קולו  זהו 
והוא  שלנו,  האנושית  המהות  תמצית 

יודע הכי טוב בשבילנו מה נכון לנו.

שלנו;  בחיים  ורע  טוב  אין  למעשה, 
האנושית  ההשקפה  נקודת  רק  זוהי 
אותם  המגדירה  הדברים,  על  שלנו 

כ"טובים" או "רעים". כל דבר שהחיים 
בנייה  חומר  משמש  אלינו  מביאים 
עצמם.  החיים  בידי  הנוצר  עבורנו, 
עלינו רק להכיר בכך ולהשתמש באמת 

הזו.

אם נעבוד עם התובנה החשובה הזו, 
נוכל לייצר בחיינו חלל של חיים; חלל 
שאין בו סודות, אין בו שקרים ואין בו 
פחדים, רק משום שחשפנו אותם אל 
אוויר העולם ואפשרנו לעצמנו ללמוד 

את השיעור מהחיים.

מחדש  בוקר  בכל  להתחיל  נוכל  אם 
לכוון את צעדינו אל המדרגה הקטנה 
את  לחיות  רצוננו  את  ולטפח  הבאה, 
החיים באמת בתוך החלל הנקי שיצרנו 
- אז נוכל לברוא בצורה אינטליגנטית 
את המקום הבא שלנו בחיים. כך, כפי 
היצירה  שפסל חושף מתוך האבן את 
החבויה בו, יהיה באפשרותנו לחשוף  
את הרבדים הנסתרים של החיים. אז 
נוכל להתחיל לראות את היופי הטמון 

בחיים עצמם ולגלותם.

אמיתי; מסע  למסע  אותנו  מזמין  אני 
אל  המנטליות.  התבניות  שבירת  של 
לנו לפחד להתנסות, או להיות תלמיד 
עושים  שאנו  דבר  לכל  החיים.  של 
ואם  הניסיון,  של  הערך  ישנו  בחיינו 
לעבוד  שנדע  כלים  לעצמנו  נבנה 
מצבים  עם  להתמודד  נדע  איתם, 
מהם  ולבנות  מוכרים  ולא  חדשים 
ויהיו  מעמד  שיחזיקו  שלמים  מבנים 

יציבים.

שתהיה לנו בנייה יציבה וטובה.

כל דבר שהחיים 
מביאים הוא 

חומר בניה 
עבורנו שנוצר על 
ידי החיים עצמם, 

עלינו רק להכיר 
בכך ולהשתמש 

בו. 
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1. דע את עצמך 
של האדם

אתיקה והמבנה 
שינוי פנימי; 

פילוסופיה כדרך חיים; הנתיב ל
שת 

רמות ההכרה הקיימות באדם על פי מור
המזרח והמערב; חיים אתיים.

2. הגיבור הפנימי
מחכמת הודו העתיקה 

שי לאני החייתי, לפי 
המלחמה בין האני האנו

הודו 
של 

החוכמה 
ספר 

ה"בהגוודגיטה" – 
שמות; דהרמה; קארמה; 

העתיקה. גלגולי נ
שמתו. 

שה הנכון והדרך להג
זיהוי המע

. בודהיזם  3
שחרור עצמי

והדרך ל
בודהא; 

של 
תורתו 

 –
ה"דהאמאפאדה" 

שליה, 
לא

מציאות 
בין 

להבחין 
שרות 

האפ
שתחרר מהסבל. 

כדי לה

של טיבט
. המיסתורין  4

שמוע את קול הדממה
ל

ההוראות לצועדים בדרך על פי הבודהיזם 
הטיבטי; כיצד להתכונן למסע הרוחני וכיצד 

שולים הניצבים בדרך?
להתגבר על המכ

שמה
5. התעוררות הנ

כלים לחיים מהעולם העתיק
הטוב והנעלה על פי אריסטו; האמן, האוהב 
שונות להתקרב ליופי 

והפילוסוף - דרכים 
ולאחדות על פי פלוטינוס.

. פילוסופיה ומיסטיקה יהודית 6
סמלים וחכמת הקבלה

הרמב"ם ומתורת הקבלה; 
מכתבי 

רעיונות 

שמעות עץ 
שער אל הבלתי נראה ומ

הסמל כ
החיים. 

סמינר תרגילים חווייתי
את 

שי 
מע

הזדמנות לחוות ולתרגל באופן 
של הקורס. 

הרעיונות המרכזיים 

. יעוד וסדר פנימי 7
מחכמת מצריים וסין

הלב, ועקרון 
שפט 

מ
של 

המצרי 
המיתוס 

של צדק. 
ש היעוד כביטוי 

ה"מאעט" - מימו
הרמוניה וסדר חברתי על פי כתבי קונפוציוס.

שייך
8. להיות 

של האדם בחברה המודרנית
האתגר 

פוליטיקה כמדע וכאומנות של חינוך והנהגה; 
פוריה 

לקרקע 
שית 

אנו
חברה 

הופך 
מה 

שיבות של החברה.
לאבולוציה? התפקיד והח

. האור בקצה המערה 9
התעוררות האדם על פי אפלטון

של המערה 
שך לאור על פי מ

היציאה מחו
בחברה; 

הפילוסוף 
תפקיד 

אפלטון; 
של 

של 
שאלה הנכונה - המיוטיקה 

שאול את ה
ל

סוקרטס.

. צדק חברתי 10
שלטון ותרבות

של 
אתיקה 

של 
של על פי אפלטון והאתגר 

שיטות ממ
את 

בהרמוניה 
לארגן 

איך 
הדמוקרטיה; 

מבנה העיר והתרבות?

11. חניכות ומסתורין
חינוך להתפתחות האדם

 -
עתיקות 

בחברות 
מסורתיים 

תפקידים 
הילדות, הבגרות והזקנה; בדרך למסתורין: 
מיסטית וחניכות 

חניכות 
שבטית, 

חניכות 
מאגית.

פילוסופית 
שה 

לגי
המבוא 

קורס 
מהותיות 

שאלות 
ב

נוגע 
לחיים 

על 
רחב 

מבט 
ומעניק 

ועמוקות 
האדם, החברה והעולם.

שגי יסוד 
מו

במהלכו, נכיר ונלמד 
תרבויות 

של 
העתיקה 

מהחכמה 
פרקטיים 

כלים 
גם 

כמו 
שונות, 

הקורס 
היומיום. 

בחיי 
שומם 

ליי
כולל סמינר תרגילים חווייתי.

12. איך הגענו עד הלום?
מיוון 

החברתיות 
הצורות 

התפתחות 
העתיקה ועד ימינו

תהליכים 
המודרנית? 

החברה 
איך נוצרה 

חברתיים לאורך ההיסטוריה; זרעים ליצירת 
הסטואיקנים ובית 

פילוסופית: זרם 
חברה 

של פיתגורס.
הספר 

שים
שמיתוס והיסטוריה נפג

13. כ
לחיות את המיתוס

של 
כצופן 

מיתוסים 
ההיסטורי; 

הזיכרון 
זמן 

כרונולוגי, 
זמן 

נסתרות; 
אמיתות 

מניע את 
מיתי; כיצד המיתוס 

ש וזמן 
קדו

ההיסטוריה?

. ההיסטוריה חוזרת 14
המחזורים בגלגל החיים

מחזורי 
המחזורים; 

של 
הטבעי 

החוק 
אפלטון. 

פי 
ההינדואיזם ועל 

פי 
על 

הזמן 
של העידן הנוכחי.

האתגרים וההזדמנויות 

שי
. הגורל האנו 15

מסע התפתחות ההכרה
של מודעות והתפתחות; 

ההיסטוריה כמסע 
האדם 

שותף ותפקיד 
המ

שי 
האנו

הגורל 
בתוכו.

. ניצוץ התודעה באדם 16
שי

ש הפוטנציאל האנו
קארמה ומימו

שורי הקיום;
שבעת מי

ש המנטאלית;
של פרומתיאוס והא

המיתוס 
של האדם.

שלב האבולוטיבי הבא 
ה

. המסע הספירלי 17
שיכים

איפה אנחנו ולאן ממ
של הרעיונות המרכזיים ומבט אל 

סינתזה 
שך הדרך.

המ

תכני הקורס:



בעזרת 
אך 

מכוער ודחוי, 
עני, 

היה 
הוא 

כוח יצירתי ודמיון קסום הצליח לגעת בלב 
רבים והפך לשם מוכר ואהוב בכל העולם.

13/1

יום א', 13/1 20:00 / סניף כרמיאל        

של יצירתיות-ה.כ. אנדרסן
כוחה 

יום ג', 18/12 20:00 / סניף חיפה        

מה הקשר בין קואן זן, חיפושית אוסטרלית 
ותורת הקוונטים? מהו טבע המציאות? 

מציאות 
בין 

הקשר 
על 

מרתקת 
הרצאה 

לאשליה, 
אמת 

ובין 
לחיצונית 

פנימית 
שהגענו 

שאלות ממה 
שאולי תעורר יותר 

חדש 
כיוון 

לנו 
תציע 

לבטח 
אבל 

איתן, 
להתבונן עליהן!

30/12

שלים
יום א׳, 30/12 20:00 / סניף ירו

טבע המציאות

בסניפים  ברחבי הארץ

הרצאות  
ואירועים נבחרים 

לשנות ולהביא 
הצליחו 

שונים 
מנהיגים 

צדק לעולם. הם עשו זאת דרך המהפכה 
הפנימית. 

עצמנו 
את 

לשנות 
לנו 

תאפשר 
איך זו 

והסביבה שלנו?

18/12

 Self Revolution
המהפכה הפנימית

מאחורי הקלעים של חוק הסיבה והתוצאה.
נוכל 

לנו וכיצד 
קורים 

הדברים 
מדוע 

שמעות 
מ

על 
חיינו? 

את נסיבות 
לכוון 

שלהם 
שר 

שלנו, הבחירות והק
שים 

המע
לחיי היום יום.

15/1

שון לציון        
יום ג', 15/1 20:00 / סניף רא

קארמה

חלק 
תהיה 

שהאמנות 
האפשרות 

לכולנו 
בחיים 

היופי 
חיפוש 

דרך 
בחיינו, 

נוכח 
והעזה לבטא אותו.

הרצאה וסדנה חווייתית הכוללת תרגילים 
שלנו 

היצירתיות 
חסמי 

עם 
להתמודדות 

היכולות 
את 

לזהות 
שיעזרו 

ותרגילים 
הטמונות בכל אחד מאיתנו. 

14/1

יום ב', 14/1 20:00 / סניף תל אביב

שבתוכי
לחיות את האמן 

דרך ישירה 
להיות 

זוגיות יכולה 
כיצד 

להתפתחות רוחנית אישית ומשותפת?
הזוגיות 

משמעות 
על 

חווייתית 
הרצאה 

והאהבה ותרגיל שיראה לנו איך זה להיות 
בן הזוג של עצמנו.

יום ד', 13/2 20:00 / סניף תל אביב        

13/2

זוגיות ואפלטון

של 
מדהים 

מסע 
להיות 

יכולה 
זוגיות 

התעלות, חברות, התמסרות ואהבה- והיא 
יכולה גם להיות צעדה מפרכת, כואבת או 
משעממת! אנחנו משקיעים המון אנרגיה 
שהשגנו 

לאחר 
אבל 

האהבה, 
בהשגת 

לשמר 
אנחנו יודעים 

תמיד 
לא 

אותה, 
על 

חווייתית 
להרצאה 

מוזמנים 
אותה. 

שיראה 
משמעות הזוגיות והאהבה ותרגיל 

לנו איך זה להיות בן הזוג של עצמנו.

זוגיות ככלי להתפתחות רוחנית

יום ג', 12/2 20:00 / סניף קריות

12/2



באולימפיאדה  הפעילויות  כל 
המתנדבים  ידי  על  אורגנו 
לעודד  או  להשתתף  שהגיעו 
הכנת  לרבות   באולימפיאדה, 
החדרים עבור האתלטים החובבים, 
הארוחות  בישול  המתחם,  ניקיון 
ה"כפר  התחרויות.  מתקני  והכנת 
בבית  ממוקם  אשר  האולימפי״, 
חיים  שוקק  היה  עתיק,  ספרדי 
וקריאות  הצחוק  רעשי  ועשייה. 
במטבח  נשמעו  ועידוד  שמחה 
ואחר  והניקיונות,  ההכנות   בזמן 
משחקי  בזמן  באיצטדיון,  גם  כך 
רוח  בכדורגל.  או  בכדורעף  הגמר 
הרוח  עם  התמזגה  ההתנדבות 
אווירה  יצר  והמפגש  האולימפית, 
ושיתוף.  שמחה  של  מחשמלת 
אנושיים  ממפגשים  נהנו  הנוכחים 
שבהן  אמיצות,  ותחרוית  כנים 
לעבר  בזה  זה  תומכים  המתחרים 
רק  לא  עודדו  האוהדים  הניצחון. 
את  גם  אלא  שלהם,  הקבוצה  את 
ואת  והאולימפית  האנושית  הרוח 

המאמץ שהושקע על המגרש.

אולימפית  רוח  אותה  מהי 
למרגלות  אותה  היללו  שמשוררים 

הר האולימפוס?

מתוך שיחות אל תוך הלילה, שיתוף 
המפרכים  מהאימונים  בחוויות 
המשותפים  החיים  על  ומחשבות 
האולימפיאדה,  בימי  יחד  שלנו 
האולימפית  שהרוח  הרושם  נוצר 
רוח האדם,  לא אחרת מאשר  היא 
בכל  ביטוי  לידי  לבוא  שיכולה 

תחום והיבט בחיים. 

מהדרכים  אחת  רק  הוא  הספורט 
לבטא את העוצמות של האנושיות 
יכולתו  ובעיקר  באדם,  הטמונות 
לגבור על עצמו, על מה שמגביל, 
האגו  כבול:  אותו  ומשאיר  מעכב 

שלו.

בשנים האחרונות מועלים לרשתות 
מעוררי  סרטונים  החברתיות 
השראה העוסקים ברגעים הרואים 
המרגש  הדבר  בימינו.  בספורט 
בסרטונים האלה הוא שהם מציגים 
המוחצים  הניצחונות  את  רק  לא 

29

הספורט הוא רק 
אחת מהדרכים 

לבטא את העוצמות 
של האנושיות 

הטמונות באדם, 
ובעיקר יכולתו 

לגבור על עצמו, 
על מה שמגביל 

אותו, מעכב אותו 
ומשאיר אותו 

כבול: האגו שלו.

על הנסיעה לספרד לאולימפיאדת מתנדבים מכל העולם, 
על המפגשים הלא צפויים, על רוח האחווה, על כוחות 

העל באדם.

נקרתה  חודשים  מספר  לפני 
מתנדבים   11 של  קבוצה  בדרכנו, 
להשתתף  ההזדמנות  מישראל, 
באירוע מיוחד במינו: מפגש בין-
שבמרכזו  מתנדבים  של  לאומי 
מקצועות  בשלל  ספורט  תחרויות 
 - האולימפיים  המשחקים  של 
מתנדבים.  של  אולימפיאדה 
נשים   450 לכולם,  המשותף 
הוא  הגילים,  בכל  וגברים, 
בארגון  והחברות  לספורט  האהבה 
שנוסד  בין-לאומי,  מתנדבים 
לפני  החדשה  אקרופוליס  ידי  על 

כשישים שנה.

ריטה לונדון

צילומים: ריטה 
לונדון

I'm a volunteer.
What's your 
superpower?



אם נצליח לפתוח את הלב, נצליח 
העולם.  ואל  עצמי  אל  להתחבר 

"מעל הכול, אתלט הוא אדם."
המשלחת  מוביל  שפריר,  אור 

המתנדבים הישראלית.  

ידיעה  עם  הזה  מהמפגש  חזרנו 
חזקה שיש לשמור את הזיכרון של 
החוויה המיוחדת הזו עמוק בלבנו, 
ולשאוף לבטא את הרוח האולימפית 
או  אולימפיאדה,  בימי  רק  לא 
במהלך אימוני הספורט, אלא בחיי 
האדם  רוח  את  לבטא   - היום-יום 
כלפי  נדיבות  של  כאקט  במלואה 
עצמנו, כלפי אחרים וכלפי העולם.

בתחרויות השונות, אלא את רגעי 30
המשבר שבהם הספורטאים עוזרים 
שנייה  שבריר  לפעמים  לזה,  זה 
ולפעמים  הסיום,  קו  חציית  לפני 
וניצחונם  זכייתם  חשבון  על 
החושפים  הרגעים  אלו  שלהם. 
מהזן  האולימפיים  האתלטים  את 
לא  המנצחים  אלו  ביותר;  הנדיר 
את  אלא  שלהם,  המתחרים  את 
התמצית  זו  עצמם.  שלהם  האגו 
 - האולימפית  הרוח  ביטוי  של 
של  באיליאדה  תוארה  שהיא  כפי 
שיש  אנושית  כמעלה  הומרוס, 
המשחקים  במהלך  לבטא  לשאוף 
לאלים  כמנחה  האולימפיים, 
וכעיקרון חשוב בטקס הארוך של 

ימי האולימפיאדה.

לצאת מעצמנו ולתת מעצמנו תמיד 
מגדיל אותנו, מרומם אותנו ועוזר 

לנו להיות טובים יותר. 

על  בהתגברות  ההרואי  המאמץ 
התשוקה לנצח, הרצון להיות החזק 
והמהיר ביותר, הבחירה באנושיות 
האמת,  ברגע  בהישרדות  במקום 
ולזכור  יד  להושיט  הלב  נדיבות 
קצר  תוקף  יש  האישי  שלניצחון 
- יש הידהוד של כל אלה בעולם, 

והם משפיעים ומעוררי השראה.
לי  נראו  האנשים  "בהתחלה 
מתרבות  באו  שהם  מפני  שונים 
שהבנתי  חזק  הכי  הדבר  שונה. 

אנחנו  כמה  זה  באולימפיאדה 
דומים. האדם הוא אדם. לא משנה 
מאיפה הוא מגיע ובאיזו שפה הוא 
מדבר או מה צבע העור שלו; יש 
ומחבר  מקרב  טבעי,  מאוד  משהו 
למען  ביחד  מעצמנו  כשנותנים 
הנדיבות  ערך  משותפת.  מטרה 
מהקליפה  לצאת  אותנו  מעודד 
ולבטא  שלנו  ומהדעות  שלנו 

נדיבות כלפי העולם. 
כל פעולה שקירבה לעבר האחדות, 
כל מחשבה, כל אמירה - היה בהן 
את אלמנט הנדיבות. הרוח באמת 
יכולה לגבור על החומר. ביום-יום, 

המאמץ ההרואי 
בהתגברות על 

התשוקה לנצח, 
הרצון להיות החזק 

והמהיר ביותר, 
הבחירה באנושיות 
במקום בהישרדות 

ברגע האמת



מאדם,  ריק  המשרד  בערב,  שש 
וכשהיא מתכוננת לצאת היא מבחינה 
הכבד  המפתחות  צרור  של  בחסרונו 
שלה. בבת אחת היא קולטת שהשעה 
היא  בסביבה.  איש  ואין  מאוחרת 
חוזרים  עקרים  בחיפושים  מתחילה 
בשירותים,  במעיל,  בתיק,  ונשנים 
במטבח. וחוזר חלילה. סוג של מכניות 
שאולי  קטנה  באשליה  מתובלת 
החמיצה את העובדה שהם פשוט שם.

לרדת.  מקדים  והחושך  חורפי  הערב 
בחדרה  שהיה  מי  לכל  מתקשרת  היא 
במהלך היום. איש לא ראה על שולחנה 
צרור מפתחות ענק. הסוללה מתרוקנת 

והטלפון כבה בבת אחת.

היא יורדת אל אנשי הביטחון בכניסה 
את  למלא  מבקשת  ראשית  למשרד. 

מסר  מישהו  אולי  ושנית  הסוללה, 
להם צרור מפתחות שנמצא? המכשיר 
נטען, אך אין מפתחות. התחנה הבאה 
הוא  מסטר  מפתח  עם  הבית.  אב   -
במהלך  שהתה  שבהם  חדרים  פותח 
על  לאחראית  טלפון  כלום.  היום. 

המנקות במשמרת בוקר. אין. 

נמיכות רוח פושטת באיבריה, מלווה 
בשבריר של עצבות.

השחזור.  את  מחדש  מתחילה  היא 
מוקדם  קרה  כנראה  שזה  מבינה 
בדוכן  מרום  אצל  אולי  בבוקר. 
הצרור  את  שהניחה  מצב  יש  הקפה. 
ובלבה  שוב  יורדת  היא  הדלפק.  על 
תקווה, אך הדוכן סגור. מרום לא היה 
מפתחות  גם  בו  שיש  צרור  עם  הולך 
אותו  מוסר  היה  בוודאי  הוא  לרכב. 

זכות לתת שירות?
אנו עובדים כדי להתפרנס ולכלכל את עצמנו. עבודתנו נותנת 

לנו הזדמנות לרכוש ניסיון, לבטא מקצועיות, לתרגל יעילות, 
וגם – לתת שירות. עד כמה אנו מסוגלים להיות נותני שירות 
אדיבים כשלא מתגמלים אותנו על כך? ומהו בדיוק תגמול 

נאות לשירות איכותי? סיפור אמיתי

ענת סלע

עיצוב: דורית 
מימון



35 מבינה מה רוצים ממנה. אמנם לקחה, 
אך גם מצאה, דיווחה והשאירה מספר 

טלפון ומיקום.

לעובדת  וניגשות  יחד  יורדות  הן 
העייפה. מסרתי צרור מפתחות אתמול, 
הייתי  לא  שמרית.  קובעת  גדול, 
תבדקי,  העובדת.  עונה  בערב,  כאן 
שמרית.  מתעקשת  שם,  זה  תבדקי, 
אבל  העובדת,  גם  מתעקשת  בדקתי, 
פותחת  היא  כעס,  מתוך  כמו  הפעם, 
שם  מונח  והנה  לרווחה  המגירה  את 
שבו,  המפתחות   15 כל  על  הצרור, 
הצרור שהיה שם גם בערב, כשהייתה 

קרובה כל כך.

למרום.  מודה  לשמרית,  מודה  היא 
לא  טוב.  לא  וחשה  קפה,  כוס  קונה 
טוב, כמו שחשים כשברור שיש משהו 

שצריך לתקן. 

היא בוחנת את התחושה, מה מקורה? 
המפתחות  לא.  נסערת?  היא  האם 

נמצאו והיא חשה הקלה. 

אז מהו הדבר שממשיך להטריד? ומה 
יהיה המעשה הנכון בעינינו?

היא יודעת. המעשה הנכון יהיה לסייע 
השירות,  את  לשפר  הדלפק  לעובדי 
לא עבורה, אלא עבור אחרים. גם אם 
עבודתם  זו  אם  גם  קבלן,  עובדי  הם 
הם   - השלישית  אפילו  או  השנייה 
אחר  מישהו  שירות.  לתת  התחייבו 

עבודתם  את  לאבד  להם  לגרום  עלול 
אם לא ישתפרו. 

היא מזהה בתוכה את המחנכת. יודעת 
שיש לכל אחד תפקיד ומשימה בעולם. 
אם זיהתה בעיה, חובתה לשקף זאת. 
היא  גם  תהיה  כן,  תעשה  לא  אם 
כן, האם  ואדישה. אם תעשה  אטומה 
זה יעזור? אולי לא. ואם זה לא יעזור, 

האם זו עדיין חובתה? כמובן.

לא  שפניה  העובדת  אל  ניגשת  היא 
לגבי  תודעתה  על  דבר  חושפות 
את  לה  לספר  מתחילה  היא  האירוע. 
שבו  לרגע  מגיעה  כשהיא  הסיפור. 
הגיעה לדלפק בערב, העובדת הודפת: 
אבל זו לא הייתי אני. העובדת חוזרת 
בעדינות  מילים.  אותן  על  ושוב  שוב 
ובעקביות היא ממשיכה, מבהירה לה 
שמות  מה  שואלת  לא  בטוב,  שבאה 
העובדים במשמרת ערב, אלא מבקשת 
שנלמד משהו לעתיד. מזכירה לה שגם 
הבוקר, כאשר זו כן הייתה היא, היא 
כדי  המגירה  את  לרווחה  פתחה  לא 
חובתה  ידי  יצאה  היא  באמת.  לבדוק 
פני  הכיסא.  על  תנועה  במינימום 
רואה  היא  ורודות,  נעשות  העובדת 

בהן תנועה של חיים, ועוצרת.

היא מתחייבת בפני עצמה לא לצמצם 
את טווח ראייתה שלה, לא להיות היא 
בו  שיש  נוחות  בשדה  שבויה  עצמה 

מינימום תנועה.

הביטחון.  לאנשי  או  הקבלה  לדלפק 
בדלפק הקבלה יושבים אנשי משמרת 
לא, לא,  ומשועממים.  עייפים  הערב, 
אף אחד לא הביא להם צרור מפתחות. 
אכזבתה גדולה, לא רק משום שהצרור 
לא נמצא, אלא בעיקר משום שערכה 
מסע שחזור מוקפד במוחה והמסקנה 
 – הגיעה  שאליה  נמנעת  הבלתי 

הופרכה.

מופרכת  מחשבה,  עוד  עכשיו?  מה 
המפתח  את  השאירה  אולי  מעט... 
ברכב עצמו? עם פנס הטלפון המוטען 
החשוכה.  בחניה  פנימה  מאירה  היא 

אין.

ברצון  שמגיע  לחבר  מתקשרת  היא 
הצונן  הלילה  אוויר  אותה.  להסיע 
מעיר בה פרספקטיבה אחרת. "בעיה 
נהג  בעיה",  לא  היא  בכסף  שנגמרת 
ייגמר  זה  ואם  המנוח.  אביה  לומר 
אז  מפתחות,   15 של  צרור  באובדן 
נולדת,  יותר  פטאלית  ומחשבה  מה? 
אם עכשיו היא יוצאת אל העולם ככה, 
עצמה  את  לה  יש  הרי  שהיא,  כמו 
ולכל יקיריה שלום. יש איתה מחשב, 
טלפון, כסף, כרטיס אשראי ותעודות. 

כל מה שחיוני בעצם כדי לצאת למסע 
אל הלא נודע. מה עוד צריך לבקש?

מחשבה  עוד  מקדישה  היא  בביתה 
אצל  להיות  חייב  זה   – שינה  לפני 
מרום, ואליו תלך מחר בבוקר. מחשבה 

זו מושכת אותה לשינה עמוקה.

את  מקדם  שמש  שטוף  חורפי  בוקר 
פתוח.  מרום  של  הקפה  דוכן  פניה. 
פנים.  לו  מאירה  היא  טוב",  "בוקר 
זה".  בבוקר  הגדולה  תקוותי  "אתה 
שם,  בו  רשום  פתק.  לה  מושיט  הוא 

מספר טלפון ושם החברה שבה עובדת 
שמרית. גם היא הייתה יום קודם לכן 
עוד  בשוגג  אספה  וכנראה  בדוכן, 
בכך  הבחינה  שמרית  לתיקה.  צרור 
באפשרות  ובחרה  יום,  באותו  עוד 
ההגיונית ביותר - דלפק הקבלה. זה 
בדלפק  בערב  היה  שהצרור  אומר... 
משמרת,  התחלפה  שם  אבל  הקבלה, 
ואותם עייפים ומשועממים לא קיבלו 
עלה  לא  שנמצא.  צרור  על  מסר 
בדעתם להושיט כף יד לפנים ולפתוח 

את מגירת האבדות כדי לבדוק.

חיזוק.  אחד,  מצד  מופתעת.  היא 
הבלתי  המסקנה  נכון.  עבד  הראש 
את  הגדילה  שהפרכתה  נמנעת 
הבלבול, מקבלת חיזוק. מצד שני, זה 
היה שם כשהיא פנתה ושאלה. הם לא 
הלב,  שרירות  מול  נחמץ  הלב  בדקו. 

האדישות, האטימות.

בדלפק  הבוקר  במשמרת  העובדת 
ומשועממת.  עייפה  היא  גם  הקבלה, 
מושג".  לי  "אין  משדרת  פניה  הבעת 
הצרור  בשמחה.  אליה  ניגשת  היא 
והוא  נחרצות,  מודיעה  היא  נמצא, 
לי,  מסרו  לא  בדקי.  אנא  לך.  נמסר 
מתעקשת העובדת. גם היא מתעקשת, 
במגירת  חריץ  פותחת  והעובדת 
האבדות. זה? מרימה צרור זעיר, לא. 
היא מתארת אותו שוב. זה? גם הפעם 
מציץ אליה צרור קל. לא! היא מרימה 
חורצת  לי,  אין  אז  קולה.  את  מעט 

העובדת, זה כל מה שיש.

שמרית  לעשות?  נותר  עוד  מה 
בישיבה ולא עונה. על פי שם החברה 
בחדר  ויושבת   22 לקומה  עולה  היא 
לחכות  מנת  על  שעה  כחצי  ההמתנה 
לה. כששמרית יוצאת, נראה כי אינה 
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בעיה שנגמרת 
בכסף היא לא 

בעיה", נהג לומר 
אביה המנוח. 
ואם זה ייגמר 

באובדן צרור של 
15 מפתחות, אז 

מה? 
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על נסיכה ודרקון
סיפורי חיים מגלמים בתוכם מסר, סמל, אמירה 
חשובה. יש להיכנס פנימה אל תוך הלב וללמוד 
מחכמתו. לשאול את השאלות החשובות ולקבל 

באהבה את התשובות.

נסטיה סורוקה

עיצוב:  ליטל 
כספין, שי פארן
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הפנה  עצמך.  את  לפסל  תפסיק  "אל 
לא  אם  והסתכל.  פנימה  מבטך  את 
תראה שם דבר-מה יפה, נהג כמו פסל 
המפסל פסל. הוא מסיר את המיותר, 
משייף, מלטש וממרק, עד שפני הפסל 
יהפכו להיות יפים. בדומה לו, היפטר 
את  החזר  עקימות,  יישר  מהמיותר, 
הפסל  את  לפסל  תפסיק  אל  הניצוץ. 
יבהק  לא  אלוהי  עד שאור  עצמך  של 

דרך המעלות שלך." )פלוטינוס(1.

היא  פנימה,  הסתכלות  של  זו  גישה 
הדרך שבה אדם יכול לדעת את עצמו 
את  באמת  לראות  יכול  לעומק,  יותר 
הדברים הנמצאים בחיים שלו ולדעת 

אם הם נכונים לו או לא. 
ומאמר  לחיים.  פילוסופית  גישה  זאת 
לבין  זו  גישה  בין  מהשילוב  נולד  זה 
 He is a" בשם  סרט  עם  מפגש 

 ."Dragon
ובכן, ָהיֹה היה...

Pierre Hadot. Plotin ou la simplicité du regard. . Paris, 1989    1
תורגם לרוסית ב1991 על ידי י.שטוף, תרגום מרוסית: נסטיה סורוקה
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כאשר אדם 
מתמודד בתוכו 

עם העוצמות 
הפנימיות 

שמחפשות לפרוץ 
אך לא מבין 

את כיוונם, הוא 
חושב באופן לא 

מודע שמשהו 
לא בסדר איתו, 
שהוא מפלצת 

בלתי נשלטת וכך 
נולד הדרקון באי 
הפנימי המכושף

המשכתי בצפייה... 
זוג צעירים חיים על אי בודד ובהדרגה 
)שמו  ארמ-אן  בזה.  זה  מתאהבים 
מכושף  שהוא  לה  מספר  הצעיר(  של 
ולפיכך  ואינו שולט בדרקון שבתוכו, 
מפחדת  הנסיכה  מאוד.  מסוכן  הוא 
שהדרקון יחזור ועושה מאמצים ללמד 
מצליח,  כמעט  זה  אדם.  להיות  אותו 
אך הדרקון חוזר. ארמ-אן חש בלהבות 
אש עולות בתוכו בכל פעם שהנסיכה 
הוא  עליו.  מסתכלת  או  בו  נוגעת 
אינו יכול לשלוט בעצמו יותר, ויודע 
ויטרוף  יתפרץ  הדרקון  מעט  שעוד 
הוא מכריח  ברירה  בלית  את אהבתו. 
בוכה  האי.  את  לעזוב  הנסיכה  את 
מפליגה  היא  לב  משברון  ומרוסקת 
חזרה אל ממלכתה. שם, היא מספרת 
לחיים  לחזור  ומנסה  מת  שהדרקון 
שהיו לה קודם. כעבור זמן שוב היא 
שאביה  אדם  לאותו  להינשא  עומדת 
הנישואין  טקס  במהלך  עבורה.  בחר 
היא קולטת את הבחירה שהיא עומדת 
לתמיד  אהבתה  על  לוותר   - לעשות 
ולתת לארמ-אן למות מבדידות באי. 

היא  והסכנות,  הפחדים  כל  למרות 
לדרקון  וקוראת  הטקס  את  עוצרת 
שהדרקון  צועק  שלה  החתן  לבוא. 
בתו  על  בוכה  אביה  אותה,  ישרוף 
מחכה  היא  והיא,  לעולם,  לו  שתאבד 
וחוטף  מגיע  והוא  שלה.  לארמ-אן 
אותה שוב )בתור דרקון הוא אינו זוכר 
על  אותה  ומשליך  כאדם(,  עצמו  את 
המזבח באי בכוונה לשרוף אותה. רגע 
הנסיכה  הקטלנית,  האש  יריקת  לפני 
אותו  מנשקת  ראשו,  את  תופסת 
לחיות  יכולה  אינה  שהיא  לו  ואומרת 
בכל  אותו  אוהבת  ושהיא  בלעדיו 
מראה - דרקון או אדם! הדרקון נסוג 

שלא  אנשים  חיו  רחוקה  בממלכה 
שדורות  מכיוון  ואושר  שמחה  ידעו 
היה  זמן  לכמה  אחת  דורות,  גבי  על 
עליהם להקריב את עלמות החן היפות 
ביותר לדרקון אכזרי. אך נמצא האביר 
את  והרג  ארוך  למסע  שיצא  האמיץ 
המפלצת. עברו שנים מאז, הכול חזרו 
חתונתה  יום  והגיע  שמחים  לחיים 
לפתע,  לה.  המיועד  עם  הנסיכה  של 
דרקון  מהשמיים  צנח  הטקס,  במהלך 
ענק וחטף את הנסיכה לאי שלו! שם, 
עלם  פגשה  והיא  נעלם  הדרקון  באי, 
חן נאה. הם מתקרבים מעט, והנסיכה 
שחטף  הדרקון  למעשה  שהוא  מגלה 
אותה! הוא התגלה לפניה כשהיא נפלה 
מהצוק, והעלם קפץ להציל אותה ותוך 
כדי כך הפך לדרקון. הוא נחבל קשות 
לאדם.  שוב  הפך  ובזאת  מהנפילה, 
לטפל  החלה  הנסיכה  הפחד,  למרות 

בפצעיו.

דרקון אש קטלני שמציל את הקורבן 
לדרקון  הופך  שאדם  זה  איך  שלו? 
ודרקון לאדם? הפסקתי לצפות בסרט, 
והתהפכתי  וחשוך  בבית שקט  ישבתי 

מבפנים מהרגשות שהתעוררו בי. 

כי... למעשה אני מכירה את הדרקון. 
דמות  איננה  הוא  הפנימי  בעולמי 
שבהם  מופעים  מכירה  אני  חדשה. 
הכול  ושורף  מגיח  עוצמתי,  הדרקון 
סביבו. אני מכירה תקופות של שקט 
ממנו ופחד שיחזור. מכירה את הקרבת 

הקורבנות לטובתו. 

הצופה הפנימי שבי צופה במשך שנים 
קנאה  משמיד,  כעס  של  במופעים 
פחד  נקמה,  המתכנן  עלבון  חונקת, 
משתק. כיצד זה קורה שהדרקון לפתע 

מופיע? 

והם שוב חוזרים להיות יחד, וכעבור 38
זמן מה נולדת להם בת. בערבים, אחרי 
ארמ- לישון,  אותה  משכיבים  שהם 

אהובתו  עם  יחד  הצוק  על  נעמד  אן 
והופך לדרקון מרצון כדי לקחת אותה 
וצבעים  רוחות  בין  לעוף  השמיימה, 
שוב  הוא  בשמיים,  שם,  שקיעה.  של 
בנשיקה  מתחברים  והם  לאדם  הופך 

של אהבה.

דרמה בין דרקון ואדם, וסיפור אהבה 
את  ראיתי  כך   - בפנים  שמתרחשים 
הסיפור הזה, משום שיש בתוכי חלקים 
אולי  אלא  בדיוק,  אנושיים  שאינם 
זאת  לדמות  אפשר  יותר.  דרקוניים 
לבעל חיים שחי בפנים בנוסף להיותי 
ולפעמים  מגן  הוא  לפעמים  אדם. 
לפעמים,  החייתית.  בדרכו  מתגונן 
משהו  ממני  שיילקח  הפחד  מתוך 
שבמופע  ונקמה,  כעס  בי  מתעוררים 
מתוך  בהם.  מתביישת  אני  האנושי 
מתעוררת  לעצמי  משהו  להשיג  רצון 

בי תחרותיות שלא "רואה" אנשים. 

מתוך הצורך להיות נאהבת בכל מחיר 
מתעוררים מופעים כמו רצון להעליב 
את אובייקט אהבתי, לפגוע או לברוח 
ולהתחבא למשך שנים על אי בודד... 
לרוב  נאהבת,  להיות  חיפשתי  תמיד 
חיפשתי  ותמיד  מודע.  לא  באופן 
לתת אהבה, גם זה באופן לא  מודע. 
ולפעמים  דרקון  לפעמים בדמותו של 

של אדם. 

ביטויי האהבה המעוותים בתור דרקון 
וניסיתי  האנושית,  נשמתי  את  זעזעו 
במעמקי  מעצמי  אותם  להחביא 
אי  על  שחי  ארמ-אן,  כמו  התודעה. 
להחביא  להמשיך  האם  אך  בודד. 
אותם? ואיך לחיות עם הפיצול הקיים 

פיצול   – בתוכי  רק  לא  ואולי  בתוכי, 
בין אדם וחיה? ובכן, העזתי להסתכל 
על   - מודע  באופן  שלי  הדרקון  על 
המופעים שלו, על הסיטואציות שבהן 
שמות  לזה  לתת  פשוט  מופיע.  הוא 
ומקום בתודעה ולהיות כנה עם עצמי...

כדי  לעולם  מגיע  אדם  תפיסתי,  לפי 
לו  ויש  מיוחדת,  משימה  להגשים 
לא  זו.  למשימה  מתאימים  כישורים 
משהו טכני, אלא רוחני. יש המגיעים 
אחרים  לאהוב,  גדולה  יכולת  עם 
מגיעים עם יכולת להכיל את כאבו של 
יכולת  ליצור,  לברוא,  יכולת  האחר, 
הצדק,  את  לזהות  יכולת  לשמוח, 

להביא יופי ועוד. 

אם אדם אינו מודע למשימתו בעולם, 
לקבל  עלול  שלה  מודע  הלא  הביטוי 
צורה מעוותת, שממנה אדם מתבייש 
למשל,  מעצמו.  אותה  מסתיר  והוא 
ביטוי של אהבה אכזרית הפוגע באחר, 
של  בחיים  נכונה  לא  התערבות  או 
אחרים מתוך צורך לעזור, אך זה הופך 
להטרדה. כאשר אדם מתמודד בתוכו 
המחפשות  הפנימיות  העוצמות  עם 
כיוונן,  את  מבין  אינו  אך  לפרוץ, 
איתו,  בסדר  לא  שמשהו  לו  נדמה 
שהוא מפלצת בלתי נשלטת. וכך נולד 

הדרקון באי הפנימי המכושף. 

במצב מעוור ומבלבל זה, אדם נחבל 
כפי  החיצוניות  החיים  מנסיבות 
שייחבל מאבנים חדות בדרך. הוא נופל 
ופוצע את פניו. את הפנים המצולקות 
ממהר  הוא  לכאורה,  והמכוערות, 
המסכות  הן  אלו  מאחרים.  להסתיר 
שאנו לובשים. וכך הוא חושב בפנים 
שהוא אינו מתאים להביא לעולם את 
בפנים.  עמוק-עמוק  חפץ  שלבו  מה 

להכיר את עצמי, 
להכיר ביכולות 

הפנימיות 
העמוקות, 

במשימות חיי, 
משמע להוציא 

לחופשי את 
האדם הכלוא באי 

בודד
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לאהבה 40 ראוי  אינו  שהוא  חושב  הוא 
לו  שנותר  וכל  מפלצת.  שהוא  מפני 
הוא לחיות עם הדרקון ולהקריב עבורו 

קורבנות מהממלכה הפנימית.

ביכולות  להכיר  עצמי,  את  להכיר 
חיי  במשימות  העמוקות,  הפנימיות 
האדם  את  לחופשי  להוציא  משמע   -
אכיר  כיצד  אך  בודד.  באי  הכלוא 
בעוצמתי בלי פחד, בושה או מבוכה? 
במלחמה  עוברות  שנים  הרי  כי 
להשמיד  בניסיון  שנים  בדרקון; 
ובעיקר  להשכיח,  להתעלם,  אותו, 
צורך  כאן  שיש  נראה  בו.  להכיר  לא 
במשהו אחר... באהבה. אני צריכה את 
בכל  אותי  שתאהב  הפנימית  הנסיכה 

מראה. 

כן, מדובר באהבה עצמית ללא תנאי 
וללא פחד לגלות צדדים לא נעימים; 
המפלצת  מאחורי  שיש  שמה  אמונה 
מהדרקון  להתרשם  לנו  אל  אדם.  זהו 
ולהמשיך לקרוא לאדם לבוא; להאמין 
אדם.  של  במעשיו  ולפעול  בקיומו 
כלומר, כפי שהייתה לי בחירה רגעית 
בבחירה  אשתמש  לדרקון,  להפוך 

הזו להפוך לאדם - בשם האהבה של 
ואז  בי.  שלה  האמונה  ובשם  הנסיכה 
העוצמות הפנימיות יהיו לרשותי ולא 

נגדי. 
נוכל  ויחד  מעופפת,  חיה  הוא  דרקון 
בינינו  להיות  צריכה  בשמיים.  לעוף 
ברית ולא הכחשה! משום שהקיום של 
מובנה בתוך האדם,  והאנושי  החייתי 
שיש  בכלים  משתמש  מי  תלוי  פשוט 
לנו – חיה או אדם. בכל רגע הבחירות 
הקטנות נלקחות, ומהן נרקם העתיד. 
לא,  עצמי?  את  לאהוב  קל  זה  האם 
כדאי  האם  מפחיד.  להיות  יכול  זה 
עליי  כן.   - שלי  מהניסיון  לנסות?... 
פשוט לשאול את עצמי מה הכישורים 
הרוחניים שלי ומהי דרכי בעולם זה. 
ואט-אט למצוא דרך וצורה שבהן אני, 
שבה  צורה  ביטוי;  לידי  באה  כאדם, 
העוצמות הפנימיות שלי משרתות את 

משימת חיי ולא שורפות או הורסות. 

אני  שלי,  החיים  של  הגיבורה  אני 
הלא  והאוהבת,  האמיצה  הלוחמת 

מוותרת. 

הבחירה מי להיות היא תמיד שלי. 
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יוצרים ברכות אשר  << מה עושים? 
על גביהן כתובים מסרים ואיחולים.

מצרכים: דפים צבעוניים עבים, צבעי 
ומכחולים,  קטנים  ספוגים  אקריליק, 

דפי שקף.

מצוירות,  ברכות  מכינים   :1 שלב 
 - חשוב  הכי  ומשמחות.  שמחות 

תשומת לב וכוונה.

חיבור  בעזרת  עושים?  איך   >>
למחשבה  טובה,  לכוונה  לדימיון, 

חיובית ולרצון להטיב עם העולם.

אהבה  של  מסר  כותבים   :2 שלב 
מכירים,  שלא  אדם  רצוי  למישהו, 

וחופשי  ספונטני  באופן  לו  ומאחלים 
את הכי טוב, הכי יפה, הכי נכון והכי 

צודק עבורו.

להתחבר  במטרה  עושים?  למה   >>
מתוך  ביותר,  הטהורה  המחשבה  אל 
לפזר  בעולם,  טוב  להפיץ  שאיפה 
ואכפתיות,  אנושית  קרבה  של  זרעים 
להדליק אורות קטנים של תקווה לשינוי 
ולהשתנות ולקרב יותר בין בני האדם, 

ללא הבדלי דת, גזע, מין, גיל ולאום.

3: מתחילים לחלק את הברכות  שלב 
באוטובוס  לזרים  ברחוב,  לאנשים   -

בדרך לעבודה, לשכנים בבניין
או לעמיתים בעבודה.

4 נתינה בקטנה - יומה 
 ב-23.11.18 בכנס יומה 4, שהוקדש ליום הפילוסופיה הבין-לאומי, ערכנו 
יצרו  הנוכחים  חברים.  כמאתיים  השתתפו  ובה  בקטנה",  "נתינה  פעילות 
ברכות וכתבו מסרים. את שלל הברכות קבוצות המתנדבים של אקרופוליס 
צורך  יש  שבהם  במקומות  שונות  בהזדמנויות  לחלק  מתחייבים  החדשה 

לתקווה, בסיועם של ארגונים, עמותות ובתי חולים.

אם יש לכם, קוראים יקרים, רעיון או הצעה למקום או לקהילה שישמחו לקבל 
את מסרי האהבה הללו - אנא צרו קשר ונשמח לשתף פעולה.

hitnadvut@newacropolis.org.il  ||  rita@acropolis.org  ||  054-6661828 

בברכת חגי אור שמחים ואיחולים לבביים,
ריטה לונדון / רכזת פעילויות התנדבות של אקרופוליס החדשה

"עליכם לדעת מה אתם עושים באמצעות המחשבה: למה אתם מייחלים? 
ועבור  עבורכם  טוב  עושים באמת  והאם מה שאתם  עסוקים?  במה אתם 
העולם כולו, או אולי להפך - מדובר במשהו מזיק ומרעיל? עליכם לעסוק 
בכך מבלי לתהות שמא יתממשו מחשבותיכם ומשאלותיכם. משום שאין 

כל ספק בכך - במוקדם או במאוחר הן תתממשנה." 
)א.י. איבנהוב, עוצמת המחשבה, הוצאת חדקרן(
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נהגתי  ספרים.  לקרוא  אהבתי  כילד 
הגינה  מול  ביתי  מדרגות  על  לשבת 
הקטנה ולקרוא. זאת התמונה שנותרה 
לאחר  ארוך  זמן  בזיכרוני  חקוקה 
משכה  הקריאה  מהילדות.  שנפרדתי 
אותי אל עולם דמיוני וגרמה לי להיות 
הסיפור.  מעלילת  נפרד  בלתי  חלק 
הרפתקאות,  שלל  היו  זה  בעולם 
חדשה  לדרך  יציאה  זימן  יום  וכל 
היה  זה  אתגרים.  עם  ולהתמודדות 

עולם שונה לחלוטין מחיי היום-יום. 

סיפורי  אותם  אל  חוזר  כשאני  היום, 
בתוכם  לגלות  מצליח  אני  ילדים, 
אותם  חוויתי  שכילד  עמוקים  רבדים 
מבלי שיכולתי לנתח אותם. התמימות 
ההבנה  את  ממסכת  הילדות  של 
הלוגית, אך יכולה להפעיל את הדמיון 

ואת ההבנה שאינה קשורה ללוגיקה.

שפורסם  עוץ"  מארץ  "הקוסם  הספר 
בשנת 1900 הוא אחד מאותם ספרים 
הוא  זה  ספר  בילדותי.  אותי  שמשכו 
ספרים  של  ארוכה  בסדרה  הראשון 

זכה  הספר  באום.  פרנק  ל'  שכתב 
לסרט  עיבודו  לאחר  רב  לפרסום 
ולמחזמר, שהועלה בגרסתו הראשונה 
הגלויים  המסרים   .1902 בשנת  כבר 
שורותיו  בין  הנקראים  והסמויים 
מעוררים שאלה לגבי מקומו על מדף 

ספרי הילדים.

ונאיבית,  פשוטה  לכאורה  העלילה 
דורותי  של  מסעותיה  את  ומתארת 

בארץ עוץ.

עם  הגרה  יתומה  ילדה  היא  דורותי 
דודיה בערבות האפורות של קנזס. 

יום אחד, בעודה לבדה בביתה, סופת 
ואת  אותה  הבית,  את  נושאת  ציקלון 
ארץ   – נודע  הלא  לעבר  טוטו  הכלב 

עוץ.

בארץ עוץ דורותי פוגשת את המכשפה 
לה  נותנת  המכשפה  מהצפון.  הטובה 
מהמזרח,  הרעה  המכשפה  נעלי  את 
דורותי  בית  נפילת  בעקבות  שמתה 
לקוסם  להגיע  לה  ומייעצת  עליה, 

על הנסתר והגלוי 
ב"קוסם מארץ עוץ"

המסע מוציא אותנו מתוך הבית הפנימי המוכר 
והידוע, ומוליך אותנו לעבר הלא נודע. במסע זה 

אנו מחפשים את הכוח שיאפשר לנו לשוב הביתה, 
ומגלים שהוא היה שם כל הזמן, בתוכנו.

אלון ברזילי

עיצוב:
ענבל בורד, שי 

פארן
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הדברים. אין אנו חלק בלתי נפרד מן 
היקום, אנו חלק ממנו, ואם נוכל להבין 
נוכל להכיר את  את המשמעות הזאת 

עצמנו טוב יותר.

שחי  יווני  )פילוסוף  הראקליטוס 
כתב:  לפנה"ס(   480  –  540 בשנים 
בשלמויות,  הגדולה  היא  נבון  "היות 
והחוכמה היא דיבור אמת ועשייה על-
פי הטבע תוך הקשבה אליו." )פרגמנט 

112, תרגם ש' שקולניקוב(

"קול  הנקרא  עתיק  טיבטי  בכתב 
הדממה", נכתב: "עזור לאימא-טבע! 
עבוד איתה, והיא תתייחס אליך כאל 
אחד מבוראיה, ותציית בהרכנת ראש. 
היא תפתח בפניך את שערי הלשכות 
הנסתרות, תגלה לעיניך את האוצרות 
הבתולי,  החיק  במעמקי  הגנוזים 

הטהור שלה."

מתוך כך נוכל להבין שהחזרה הביתה 
היא תהליך ולא קסם. 

זהו תהליך שבו האדם המחפש נדרש 
להתגבר  שונים,  באתגרים  לפגוש 

עליהם ולהכיר את עצמו. 

שאיתו  המפתח  היא  העצמי  הכרת 
במילים  בדרך.  להתקדם  אפשר 
חיצוני  מבנה  רק  אינו  הבית  אחרות, 

אלא גם מצב הכרה.

התפתחות כתהליך
לאחר  מכירים  שאנו  למקום  החזרה 
תהליך  הוא  העצמי  להכרת  מסע 

ארכיטיפי. 
העדן  לגן  לחזור  רוצים  איננו  האם 

שממנו יצאו אדם וחווה? 

אולם החזרה לגן העדן דורשת מאיתנו 
של  התהליך  את  ההכרה,  הרחבת  את 
חיפוש והעמקה. זה התהליך שדורותי 

עוברת במסעה.

ידי  על  ממומשים  אינם  המאוויים 
קסם; התשובות נמצאות בתוך כל אחד 
לעבור  צריך  להשיגן  וכדי  מאיתנו, 
ההפך  שהוא  ארוך  תהליך  זהו  דרך. 
בסיפור  אחד.  ברגע  המתרחש  מקסם 
רצוץ  קנה  כמשענת  הקסם  מוצג 
לעומת היכולות הפנימיות של כל אחת 

מהדמויות.

השינוי הפנימי שדורותי עוברת לאורך 
לה  מאפשר  עוץ  בארץ  המסע  כל 
איך  וללמוד  לה,  שיש  בכלים  להכיר 
היא  התהליך  בסוף  בהם.  להשתמש 
הביתה  לחזרה  שהמפתח  בכך  מכירה 
היה אצלה כל הזמן )נעליים שקיבלה 
עם תחילת המסע( אולם היא לא הייתה 

מודעת ליכולת הזו. 

כדי להגיע להבנת היכולת ולשימוש בה 
היא נדרשה לעבור את דרך הקשיים.

היא  רוחנית  התפתחות  דומה,  באופן 
תהליך ולא קסם. 

זהו תהליך יום-יומי החוזר על עצמו 
שונות.  ובמשמעויות  שונים  ברבדים 
דרך  לאחר  להארה  הגיע  הבודהא 
לנו  העביר  הוא  שאותה  דרך  ארוכה; 
השלבים.  שמונת  של  הנאצלת  כדרך 
בצורה  בה  לעבור  שנוכל  דרך  זוהי 
לשלב  הראשון  מהשלב  ספירלית, 
מהשלב  אזוטרית  ובצורה  האחרון, 

האחרון לשלב הראשון. 

יש  כי  נראה  מהצורות  אחת  בכל 
תהליך.

מארץ עוץ אשר יוכל להחזירה לביתה. 44
דורותי  פוגשת  הקוסם  אל  בדרכה 
אליה  מתלווה  שחלקם  שונים  יצורים 
קש  כולו  העשוי  דחליל  למסעה: 
איש-פח  מוח,  לקבל  היא  שמשאלתו 
שמשאלתו היא לקבל לב ואריה פחדן 

שרוצה לקבל אומץ לב.

אותם  מזכה  אינו  הקוסם  עם  המפגש 
את  לממש  המיידית  באפשרות 
רצונותיהם. הקוסם שולח אותם לדרך 
המרשעת  המכשפה  על  להתגבר  כדי 
מן המערב. העלילה מתארת את המסע 
התגברה  שבה  הדרך  ואת  למערב 

דורותי על המכשפה.

ניצחונם,  על  שומע  הקוסם  כאשר 
להיפגש  מוכן  ואינו  מתחבא  הוא 
של  הקטן  הכלב  טוטו,  החבורה.  עם 
המחבוא  מקום  את  מסגיר  דורותי, 
ללא  זקן  כאדם  מתגלה  והוא  שלו, 
עוץ  לארץ  שהגיע  מאגיים  כוחות  כל 

בכדור פורח. 

הקוסם מחליט לעזור לדורותי לחזור 
שלו.  הפורח  הכדור  בעזרת  לקנזס 
בעת ההמראה, טוטו הכלב בורח מסל 
ובכך  להצילו,  רצה  ודורותי  הכדור 
שניהם מאבדים את הסיכוי לחזור עם 

הקוסם לקנזס.

מנסים  למסעה  המתלווים  היצורים 
אחרת  דרך  למצוא  לדורותי  לעזור 

לחזור. 

היצורים  מכל  עזרה  מבקשים  הם 
השונים  המסע  בפרקי  נפגשו  שאיתם 

שלהם – אולם ללא הועיל. 

הדרום  של  הטובה  המכשפה  לבסוף, 
בארץ  מסעה  כל  שלאורך  לה  מגלה 

דחליל העשוי 
כולו קש 

שמשאלתו היא 
לקבל מוח, איש-

פח שמשאלתו 
היא לקבל לב 

ואריה פחדן 
שרוצה לקבל 

אומץ לב.

עוץ הייתה לה אפשרות לחזור לקנזס 
הגעתה  עם  שקיבלה  הנעלים  בעזרת 
את  שולחת  המכשפה  עוץ.  לארץ 
הדחליל לעיר הברקת, את איש-הפח 
לארץ הווינקים ואת האריה אל היער. 
עם  יחד  דודיה  לבית  חוזרת  דורותי 

הכלב.

קורות חייו של ל' באום מעידים על כך 
שהוא ואשתו התנסו בתורות מיסטיות 
אפשר  שלאורן  שונות,  ואזוטריות 

להבין חלק מן המסרים.

אתייחס הפעם לשלושה מסרים בלבד: 
אליו,  והחזרה  המקור  אחר  החיפוש 
של  והסמליות  כתהליך  התפתחות 

השילוש.

החיפוש אחר המקור והחזרה 
אליו

דורותי מסמלת את האדם המחפש את 
דרכו, את הדרך הביתה. היא מאבדת 
ומתחילה  חיה  היא  שבו  המקום  את 
אל  לחזור  כדי  ומאיים  ארוך  במסע 
אחר  החיפוש  והידוע.  המוכר  הבית 
וההתמודדות  לחזרה  הנכונה  הדרך 
מפגישים  בדרך  הרבים  האתגרים  עם 
גבולות היכולת שלה,  את דורותי עם 
גבולות שהיא פורצת בכל פעם שהיא 
אין  ממנו  כי  שנראה  לקצה  מגיעה 

אפשרות להתקדם.

דורותי עוברת תהליך פנימי עמוק ובו 
היא מגלה את עצמה, בבחינת "דע את 

עצמך". 

של  שעריו  על  כתוב  היה  זה  משפט 
בדלפי.  אפולון  של  הגדול  המקדש 
שלך,  הטבע  את  הכר   - משמעותו 
של  הכללי  הטבע  מן  חלק  שהוא 
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47 הסמליות של השילוש
השילוש של דחליל, איש-פח ואריה אינו 
משאלותיהם  מכירים.  שאיננו  שילוש 
בהתאמה.  ואומץ  לב  מוח,  לקבל  הן 
אם נסתכל על שילושים שאנו מכירים 
קיים  שתמיד  נראה  שונות  בתרבויות 
הבסיס החוזר, המאפיין את המשאלות 

של היצורים הללו ואת מימושן.

את  ברצון,  האומץ  את  להמיר  אפשר 
הלב בחיים ואת המוח באינטליגנציה. 
התנאים  שלושת  את  מקבלים  אנו 
להגשמה, את השילוש שממנו מתחיל 

הכול. 

בתרבויות שונות נפגוש אותם כחוכמה 
בינה וחסד, כרוח הקודש, האם והבן, 

כברהמה, וישנו ושיווא ועוד.

הללו  היצורים  דורותי,  עם  במסעם 
מבקשים את מה שלכאורה חסר להם. 
האריה ללא אומץ, איש-הפח ללא חיים 
החיצוני  המסע  תבונה.  ללא  והדחליל 
מפגיש אותם עם אתגרים ומאפשר להם 

לערוך את המסע הפנימי שלהם.

של  השליט  להיות  הופך  איש-הפח 
הווינקים, אותם העבדים של המכשפה 
המרשעת מן המערב אשר שוחררו מן 
בחזרה.  חייהם  את  וקיבלו  העבדות 
עיר  של  לשליט  מתמנה  הדחליל 
עוץ,  מארץ  הקוסם  במקום  האזמרגד 
הופך  והאריה  הרבה,  חוכמתו  בשל 
ניצחונו על  היער לאחר  להיות שליט 

העכביש הנורא.
הפכו  הקושי,  על  ההתגברות  בעת 
הפך  אחד  כל  לשליטים.  היצורים 
להיות השליט על הדבר שהוא רצה כל 

כך והתאווה אליו.

הסיפור כמיתוס
ילדים  כספר  לכאורה  שנראה  מה 
יותר.  עמוקה  אמת  בתוכו  מסתיר 
הצורה של העברת חוכמה דרך סיפור 
מוכרת לנו מזה תקופה ארוכה. צורה 
יצרה  תרבות  כל  מיתוס.  נקראת  זו 
והם  אליה,  הקרובים  המיתוסים  את 
התרבות  של  הזיכרון  להעברת  הכלי 

והאנושות.

הבנת המיתוס מאפשרת לנו לחוות את 
להזדהות  הגיבורים,  של  התהליכים 
שהם  התהליך  את  ולהכיר  איתם 

עוברים.

הבנת המיתוס יכולה להתבצע ברבדים 
של  ההכרה  לרמות  בהתאם  שונים 
האדם, החל מהבנה פשוטה והזדהות 
תשובות  קבלת  דרך  ערכים,  עם 
החוקיות  והבנת  קיומיות  לשאלות 
תוכני  של  בהצפנה  וכלה  שבטבע 
חניכה פנימיים שהתלמיד צריך לעבור 

בפיתוח ההכרה. 

בסמלים,  שימוש  נעשה  במיתוס 
המקבילה  בעלילה  מתאפיין  והוא 
לגעת  ביכולת  שלנו,  היום-יום  לחיי 
כאנשים  שלנו  העמוקים  ברבדים 
הניצוץ  ובגילוי  הפנימי(  הקול  )גילוי 

האלוהי שבאדם.

דרכו  את  לנו  מראה  הזה  המיתוס 
את  עצמו,  את  המחפש  האדם  של 
ההתמודדות עם המכשולים ואת הכוח 
אליו  מודעים  ושאיננו  בתוכנו  הטמון 

כלל.

המסע  את  יערוך  אחד  וכל  ייתן  מי 
ל"ארץ עוץ" הפנימית שלו ויחזור עם 

הכרה רחבה יותר.
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מתוך הספר: "בשם המלכה למען 
הדבש", בהוצאת "פרדס"

ְּבֵׁשם ַהַּמלְָּכה לְַמַען ַהְּדַבׁש / 
דן לוינשטיין

ְּבאֶֹפן ֶעְקרֹונִי
ֵאין ְּדבֹוִרים ְמֻסָּגלֹות לָעּוף.

ַהּיַַחס ֵּבין קֶֹטן ַּכנְֵפיֶהן
ֵמן ָׁ לְֵבין ּגּוָפן ַהּש

ֵאינֹו ְמַאְפֵׁשר ְּתעּוָפה.

ְּבאֶֹפן ַמֲעִׂשי
ֵהן ָעפֹות ָרחֹוק.

ָהַאְבָקנִים ֲחׁשּוִבים יֹוֵתר
ַהּצּוף יָָקר יֹוֵתר

ִמְּטָענֹות ֶעְקרֹונִּיֹות.
ְּכַחּיָלֹות ְמסּורֹות
ָׂשׂשֹות ֱאלֵי ְקָרב
ְּבֵׁשם ַהַּמלְָּכה -

לְַמַען ַהְּדַבׁש

ְּבאֶֹפן ִאיִׁשי
ַהּיַַחס ֵּבין ַּכנְֵפי נְִׁשָמִתי ַהְּקַטּנֹות

ֵמן, ָׁ לְֵבין ּגּוף ְּפָחַדי ַהּש
ֵאינֹו ְמַאְפֵׁשר ְּתעּוָזה.

ְזכֹר, ֲאנִי אֹוֵמר
ִמֵּדי ּבֶֹקר, ֵמָחָדׁש:

ְּבֵׁשם ַהַּמלְָּכה -
לְַמַען ַהְּדַבׁש


