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ל שזה ניתן במילים, את רוח ספר זה הוא ניסיון להעביר, ככ
הדברים שהעמקתי בהם; לא רק בטאי צ'י, אלא בכלל במסע 

 המופלא הזה שאנחנו קוראים לו חיים.  
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 ' אמנות ההגנה מ'עצמי 
 

לא    ואה  פי שהמורה שלי נהג לומר,החוק הראשון בטאי צ'י, כ
נ בכוח  כוחלהשתמש  או    ;(No force against force)  גד 

אחרות לכוחות  תחבלהאלא  ,  תגברלה  לא  , במילים  ר 
 המופעלים עליך. 

 
צ'י    התיאורטיהידע   על  או    –שלי  כאלה  במרידיאנים  שזורם 

להתחבר עם    כלל  ינו מסייע לי לחוש, אינו עוזר ליא  –אחרים  
באמת.    –מולי  ש   האדם אותו  המקרים,    רביתבמלפגוש 

או    ים חזק מדיצחלו  –ספסים  הם מפ  זה בזהנוגעים  כשאנשים  
לכן נוצרים תמיד    .לא מזהים איפה אני ואיפה הוא  –י  חלש מד

בעיניים   בחדר  שהולך  מישהו  )כמו  וההתנגשויות  חיכוכים 
ברהיטי ומתנגש  קלאסיק:    .( םעצומות  צ'י  נאמר בטאי  כך  על 

 ."אותי, רק אני יודע אותו  "הוא לא יודע
 

שנים   לאחר  ותראבל  אימונים    הלאש   יבעלתה    גוליםשל 
  לפוקוס העיקרי שאלה שהפכה בהדרגה    –שחזרה שוב ושוב  

 
  כתבי המופת' יצא בהוצאת מדף' 
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שלי התרגול  לחוש  :  של  למדתי  )או  הזאת  במתת  חוננתי  אם 
ל לעזור  כדי  בה  אשתמש  שלא  למה  אז  שמולי    אדםבאמת(, 

שלו?   המרכז  את  להשתמש    –למצוא  הזאת  במקום  ביכולת 
 ? כדי לנצח אותו

 
הרגישות   ב כאשר  מוכתמת  ל הזאת  א רצון  היא    ו לי פנצח,  אם 

וה  משתנה  שלה  המגע  איכות  לדורסנית  ופכת  מדוייקת, 
  אדם שתמש בה כדי לעזור ללה וחסרת סבלנות. אבל למה לא  

אמיתי?   דיאלוג  לנהל  שנוכל  כדי  עצמו?  את  למצוא  שמולי 
 יצירתי?  

 
בר במישהו  נוגע  אני  אנוכאשר  לי,  נענה  והוא  זים  ז   גישות 

חיבור   בפנמתוך  יצירתי  עצשהוא  אב י  אני    רשכא ל  מו. 
להתגבר עליו,    כדי   –רכה או קשה    –משתמש במומחיות שלי  

בסופו   וכרגיל,  להישבר.  או  להתקשות  בהכרח  לו  גורם  אני 
מנצח.   יותר,  מומחה  יותר,  תכמן  יותר,  שחזק  מי  דבר,  של 

או    , תכמן יותר  , רישהו חזק יות אבל לא לזמן רב. תמיד יגיע מ 
יותר   תמו   ;ממנימומחה  כזה  נותבמפגש  קעים.  ש מ ם  רייד 

נותרים  אמיתיבניצחון   ולא  מפסידים  אין  זאת,  לעומת   ,
 .משקעים

 
כישור את  לבחון  כדי  אותי  לתקוף  ירצה  מישהו  אם  י  י לכן 

מישהו   לחפש  ללכת  בנימוס  ממנו  אבקש  צ'י,  טאי  כמתרגל 
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אבל שלו.  למבחנים  במטרה  אחר  יבוא  הזה  המישהו    אם 
 . ת נויעלהח  שמן שא ברים ביחד, כמובללמוד ולבחון ד

 
המפורסמת לשאלה  אותך  :  ועכשיו  יתקיפו  אם  יקרה  מה 

 ברחוב?
 

התקיפו   לא  כה  ועד  מתקדם  די  בגיל  כבר  אני  יודע.  לא  אני 
יימשך ככה... ומה איתך, אמן   שזה  ואני מקווה  אותי ברחוב, 

התקיפו   פעמים  כמה  האחרונה?  הקרב?  בשנה  ברחוב  אותך 
אשתך,    יםעמפ  מהכ  זאת,חרונות? ולעומת  או בעשר שנים הא

בך,   פגעו  העולם  או שאר  או  ההילדים, החברים  אותך  עליבו 
בשבוע אותך  הגבת?  -הרגיזו  ואיך  האחרונים?  שבועיים 

הצדקת   או  ניצחת  תשובה  ענית  עצמך?  על  גוננת  התקשחת? 
 ?את עצמך

  
צ'י   דוקטור  את  שלי(  כששאלו  המורה  של    מדוע)המורה 

מעמאסט כמוהו  התפר  לא  הוא  ולם  :  םליואלש   הענרסם, 
"Stupid people come want to fight ".    ,צ'אנג מאן צ'ינג

החיבור   פוטנציאל  על  הדגש  את  ששם  הראשון  המאסטר 
הלשון  מטבע  את  טבע  קומוניקציה,  למטרת  צ'י    בטאי 

"invest in loss " ר את הטאי  בהתאם העביד( ו)השקע בהפס
בא הבא  לשלב  כאש צ'י  שלו  ש בולוציה  התנוחה  ר  את  ינה 

 (. חיבוקקרובה יותר ל )  יתקפהתת  חולפ
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באמנו  להתבונן  חדשה  דרך  פה  מציע  אמנות  יואני  הקרב:  ת 
מ'עצמי'   מהנודניק    –הגנה  מנסה    הפנימיהגנה  הזמן  שכל 

לנצח, להתגבר, לברוח, לתכמן... זה שתמיד יודע על מה הוא  
ומתוו אמדבר  צודק.  הוא  למה  ומסביר  ההיפךכח  שזה  )  ו 

 .ממנו   מבין מה רוצים  אולע  ד יולא  זה ש   (,תו דבר יוק אובד
 

על   להגן  מנסה  האדם  שנים  של  אלפים  הרבה  כך  כל  במשך 
ותראו לאן הגענו...    –הוא אפילו הפך את זה לאמנות    .עצמו

נים על עצמנו  ימגהשמדה עצמית. כולנו    העולם עומד על סף
הרף מתדרב  ,ללא  או  יותר  מתוחכמות  פחות.  כים  וחכמות 

 .עצמית  הגנה  תרומטל  ורנציפצצת האטום  את  ילו  אפ
 

קרב   אמנות  נקראת  צ'י  הטאי  שאמנות  הסיבה  זו  ואולי 
פנימית? משום שהקרב הוא בתוכי פנימה, והמורה נמצא שם  

האכזר   אויבי  מול  להתמודד  לי  לעזור  כדי  עצמי.    –רק  אני 
את להבין  מוכרח  אני  הזמ  אבל  כל  ארגיש  אחרת  כי  ן  זה, 

 .את עצמי  אבטל  לי  ותןלא נלי, מאיים עלי,  שהמורה מתנכל  
 

שלו   המרכז  לתוך  התלמיד  את  להכניס  כמורה    –תפקידי 
או   חיכוך  ללא  ספונטני  באופן  מתפקד  הוא  בו  למקום 
להיכנס   לו  לעזור  לי  לאפשר  התלמיד  של  תפקידו  התנגדות. 

יוק הדבר האחרון שהוא  למרכז. אבל למרבה ההפתעה, זהו בד
  מנסה  ניוא  ;רחומלצבור    –שהו  ללמוד מ הוא בא  יין בו.  מעונ
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במודע    –לקלף את החומר הטכני והרגשי שהוא צבר כל חייו  
ממנו  דורש  אותו.  מתקיף  אני  מבחינתו,  במודע.  שלא  את    או 

 .לאבד את עצמו כדי לדעת  –  הבלתי אפשרי. לוותר על עצמו 
 

  . ני השטח בין המורה לתלמיד זהו המאבק שמתרחש מתחת לפ
למיד  תה,  ידמפסרה  שהמוהתלמיד מנצח, וככשהמורה מנצח,  

ללימוד   ובניגוד  ידע,  המפסיד.  צובר  איננו  התלמיד  מקובל, 
וחצי   דבר  בהם  שאין  חיבור,  של  אמת,  של  רגעים  צובר  אלא 

 .דבר עם זיכרון 
 
 

 . 2010-במעריב    NRGערוך מתוך מאמר שפורסם ב
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 צ'י   טאי הטיפולי של הבט ההי 
 ( לין מיכאן ברוצקי לניציחה בין בנימי)ש

 
בעבודת  לטענ   ן, צ י נ  תלמיד  עם  עובד  שאתה  פעם  בכל  תך, 

זוגות אתה למעשה עושה לו טיפול. האם תוכל להסביר למה 

 הכוונה?

 
עושים זוגות  ע  –(  (pushands  הנדס' -'פוש   כשאנשים  בודת 

צ'י קטנה  ה  –  בטאי  יחסים  מערכת  מנהלים  למעשה  ם 
מערואינטימ בכל  וכמו  מה.  לזמן  היא כית  השאלה  יחסים,    ת 

   .אן לוביל  מו  ימ
מנסה  אנכאשר   ולהפיל  י  משקלו  משיווי  זוגי  בן  את  להוציא 

מנסה   אני  תחרות:  של  פסיכולוגי  במצב  נמצאים  אנו  אותו, 
או   וההיפך.  בו,  מעוניין  לא  שהוא  משהו  לעשות  לו  לגרום 

ח בחוסר  מתאמנים  זוגי  ובן  אני  אחרות,  וכמו  במילים  יבור. 
תפרים  ומש   לכיםהו  וחנ תאמנים בו הרבה, אנמבכל דבר שאנו  

 . בו
ם בחיבור או בקומוניקציה  אבל אם, לעומת זאת, אנו מתאמני

( נלך ונשתפר בקומוניקציה. כלומר מטרתי,  או נפשית  ת)גופני
כדי   שלו,  למרכז  להיכנס  זוגי  לבן  לעזור  היא  כזה,  במקרה 
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ל וילמד  להתקשות  יצטרך  לא  להגיב  שהוא  במקום  אתי  זוז 
עצמו(    אלאליי )ו  ברחתוג מהז  ן שבותיי. כמובן שברגע  עלתנו

להע כדי  אותו  לאתגר  יכול  את  אני  ולעורר  החיבור  את  מיק 
אני    .הספיריט ואני ממשיך לדחוף,  אבל ברגע שהוא מתקשה 

להתנגד,   אותו  מלמד  כלומר  להתחצן,  )ולעצמי(  לו  גורם 
 להתנתק או להתחמק ממני.

   
לא   רברור.  זה  אלייך  שבאתי  מאד  אלפני  עצמי  את  יתי 

לעג   , רוב מח לבן  י  מצם  ועובדה  הזוגם  הזוגות בש וג.    , עבודת 

הייתי יכול בהצלחה להוציא משווי משקל את   , 'סד נ ה-פוש 'ב

בן זוגי. והטענה גם כן הייתה: אני כאן בשבילך, כדי שתלמד 

 איפה אתה לא יציב.

 
התחמקות.   לבין  רכות  בין  מבלבלים  אנשים  קרובות  לעתים 

להיהעוב להתחמק,  יכול  שאני  ות  באלגנטי   גדתנהלו  נעמדה 
)ולנשים במיוחד  א  למתוחכם,י  תוכת אהופ ונענה  בל לא לרך 

 . ( ת האינטואיטיבית לחוש את זהיש את היכול
מתפקד   כאחד(  ונפשי  גופני  )שהוא  שלו  במרכז  שנמצא  אדם 
הוא   ולכן  לגלגל שהציר שלו באמצע  בדומה  וברכות.  בקלות 

ולל בשמחה  הציר    אמתגלגל  כאשר  אבל    אצנמו  נאיבעיות. 
הגלגכזמרב לטטלמיל  ,  ו  לכל  הנכוןהטהצדדים.    הוא  יפול 

למקומו,   הציר  את  הצמיג    םבמקולהחזיר  את  לעצב  לנסות 
 מגרעת או בליטה.    ויש בש   מותבמקו
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יותר מורכב  כמובן  הבעיה  האדם  שמקור  מכיוון    מגלגל, 
קר עקב  גלגל הוא מכני, בעוד האדם נמנע מהמרכז שלו בעיב

 . ותשתבניות נפשיות נרכ
   

 למרכז? יריר את הצ חזהלוגך לבן ז  עוזראתה  איך 

 
הראשון   ביותר    –הדבר  להיות    –והחשוב  מוכרח  עצמי  אני 

את   מודע  בלתי  באופן  סופג  שמולי  שהאדם  כך  במרכז, 
את   מטמיע  שתינוק  מהדרך  בהרבה  שונה  לא  זה  התחושה. 

הגוף תנוחות  את  ובהכרח  הנפשיות  הוריו    התבניות    –של 
כ ולרע.  איננ ע  אני  ודע  ללטוב  במרכצמי  אי  לתקןי  ינז,    כול 

את  א לתוכם  יספגו  הם  זאת  ולמרות  סוף  ללא  התבניות  נשים 
במרכז   היותי  עצם  שלי.  מודעות  הבלתי  והגופניות  הנפשיות 
להתקשות   צורך  יותר  לי  ואין  ונוכח  נענה  לרך,  אותי  הופך 

וא לספונטאנית,  הופכת  התנועה  תיקונים  ולהגיב.  כמה  עוד  ז 
 . . ו.זהוקטנים  

 
הצלחידנג לגרו ,  לתת  להיות מחובר. למלהיכנס    יד מל ם  רכז, 

ל עוד יש לו אותך מולו. ברגע שאתה עוזב הרי זה נמשך רק כ

הטוב   במקרה  )או  נגמר(   –אותו  שהשיעור  למיד הת  , אחרי 

שוב מתנתק, שוב הציר שלו לא  ו  חוזר לדפוס שהוא רגיל אליו 

אתה איך  לשמור    במרכז.  לו  לעזור   ההז   ר רו שחהעל  יכול 

 ו?יום של-יוםה  גם לחיי  ותואביר ן, להעלאורך זמ
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ברגע משהו   בו  לחוות  היא  ללמוד  היחידה  הדרך  ברירה,  אין 
חדשים.   לדפוסים  או  אינטלקטואלית  להבנה  מעבר  שהוא 
ובאותו הרגע נטמן בי זרע שינבוט אולי בעוד שבוע, חודש או  

  אל ו  ליש   אים. כך זו תהייה התובנהשנה... כאשר יבשילו התנ
 . מישהו אחרמ  ץמי מאלה שאנית מגביבנת
 

הלא   בדרך  מעצמו,  כאילו  קורה  הטיפול  נכון,  הבנתי  אם 

ה והתיקונים  התלמיד.  של  למיינד  רק    'טכניים' מודעת  הם 

נוצר הרושם שבתהליך  התוספת החיצונית לתהליך. אם כך, 

ורים והכול כבר זה התלמיד הוא פסיבי, עליו רק לבוא לשיעה

 ?ךכזה  םהא! מויקרה מעצ 

 
ש אלוהדי הג  לודיהוא    הנדס'-ש ו פ'ל  במעט  אלוג  שדומה  חץ 

על   ולהסתמך  לחשוב  זמן  לי  נותן  לא  הוא  חירום.  למקרה 
תגובה   וכל  מייד.  לפעול  אותי  מחייב  אלא  שלמדתי,  תבניות 

או מהרגלים מנטאליים ורגשיים, תתקע אותי    ,שנובעת ממתח
ים.  ביטיקאט  לחבהבירור. לכן אני והתלמיד  ואני אראה זאת ב

ש ולעפהיא  יביות  אקט טהורה  העבר  איה  על  מסתמכת    –ננה 
מותנית   לתגובה  או  בניגוד  רגשיים  ממטענים  שנובעת 

מחונכים   שאנשים  מכיוון  אבל  בעבר.  שצברתי  מהרגלים 
מילדות להגיב וללכת באותו מסלול שוב ושוב, הם מבלבלים  

ל  תגובתיותבין   אקטיביות.  לעצלבין  עלי  כמורה  את  ור  כן, 
הביותאקטי'ה מהתלמולד  הזאתשגויה  '  פסירוש  עד  בי יד  ות, 
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הכוח   את  אני  ש חי  השיגלה  התלמיד  של  מבחינתו  בתוכו. 
מגביל ומצמצם אותו ללא הרף, אבל מבחינתי אני דוחף אותו  

 לנקודה שאם יעבור דרכה, הוא יצא לחופשי. 
 

כ קודם  שלך  ההדרכה  את  רואה  אתה  האם  ל  לסיכום, 

ריפוי  ל כתהליך של  זורק אחך,  מידי ולתל  ך עצמ,  לימוד   , הרי 

, טכניקות לחימה, ( קאטות) תבניות  תנועות,    ש:של משהו חד

 חיזוק הגוף וכו'?

 
חיבור   של  תהליך  מזה,  יותר  אפילו  או  ריפוי,  של  תהליך  כן, 

לא רק לי כאדם פרטי אלא    –מחדש למה שאבד לפני זמן רב  
הקאטות, הטכנ ככלל.  אלאנושות  רק  הן  וכו'  .  ר זי עמצעיקות 

יידע לתקשר.  ר  של דב  די שבסופוכ  קודקד  שלומד  מידו תלכמ
 ל לתקשר חופשי. ברגע שהפנמתי את הרעיון אני יכו

 
 

'עוצמת   בשיטת  בכיר  ומטפל  צ'י  לטאי  מורה  ברוצקי,  '.  הרכותבנימין 

 . 2011בינואר    'החיים כדרך'  פורסם באתרהמאמר  
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  על זוגיות ומערכות יחסים

 לי(ן מיכאלניצ  רידרו  אמירבין  רת שיחות  דמס  ראשונה  היחש)
 

גופרי אמ דיאלוג  תקשורת,  בעצם  מלמד  אתה  צ'י  בטאי  ני, : 

ה לפתור ג שרוצאם היה בא אליך זו .  ומתמקד בעבודת זוגות

המחלוק  היית    ות את  מה  הרמוניים,  חיים  ולייצר  ביניהם 

 להם?  אומר

 
יד  דבר ראשון הייתי שואל על המגע המיני ביניהם, שהוא תמ

בי ש  היחסים  של  כיקוף  שמחדד  ניהם.  המקום  זה  כל    תאי 
 אם הם רוצים לדבר על זה, כמובן.   –הבעיות  

הם    היא אםנה והחשובה ביותר  שואבל לפני כן, השאלה הרא
ב להיות  לא?יחרוצים  או  הם    ד  אם  באמתלברר    מעונינים 

 לפתור את הבעיות שלהם. כי אם לא אז חבל על הזמן. 
צ'י,  ,ואז בטאי  הגופניאלויהד   כמו  אמראה    ג  מה  ת  לנו  כל 

 כי לוחץ זה המגע המיני בין בני הזוג. וג הלא. והדישצריך 
 

 ורה שם?ק  מה

 
  זה המקום הכי טעוןם, כי  בני זוג מתחדדות ש ן  כל הבעיות בי
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ראי ר כמו  הוא  הגופני(  הדיאלוג  )או  הגוף  בעיה  גשית.  כל   .
  ן מוב אם אתה יכול לראות את זה. אבל כ  –שיש, משתקפת בו  

הרבה גם  קשור  החברה  להתניו   שזה  בה  לדרך  ייחסת  תמת, 
 למגע המיני. 

 
 שהם שמעו מהוריהם?אולי תפיסות העבר, דברים 

 
מחברדבכן,   שמעו  שהם  רארים  ובטלוויז ים,  בסרטים  .  יה ו 

ב  בין  אינטימי  מפגש  להיות  אמור  המיני  אבל  המגע  הזוג.  ני 
מתרכ בדרכה(  האישה  )וגם  הגבר  בו  למקום  הפך  ז  הוא 

מעב לקראת  דוהר  אזצמו,  יווצ  טרה.  שלא  אפשר    ו ר אי 
ר שהמגע  משקעים. אם תשאל זוגות, הרבה פעמים הגבר יאמ

 ". ה תגיד: "על הפניםיש המיני מצוין והא
צריכזה  אז   שאנחנו  מגע    יםמה  ליצור  איך  אינטימי  ללמוד, 

 שם!
 

 איך?

 
זוג   שאנחנו  נדמיין  בחוף  שהולךבוא  השקיעה  את    לראות 

החנ אנחנחשולים.   על  יושבים  מח  .ולו  נותן  אותך  בק  אני  או 
 מסתכלים ביחד על השקיעה.  אנחנו  יד ו  ךל

נות )כשאני  היד  את  לך  לוקח  ן  שלי   אתניצן  לא   ,(היד    אני 
היד  מתחיל על  אלא  א  שלך  ללחוץ  בלהיטות,  אותה  לעסות  ו 
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בי אנחנו  אני  מטרה,  לי  אין  לאנשהו,  רץ  לא  אני  איתך.  חד 
   פשוט נהנים ביחד.

ע  גמלתוך ה  'ושת ביחדחת'אותה  כניס את  י רוצה להאניו  ש עכ
אנחנוהמי האישה,  אל  נכנס  כשהגבר  כלומר,  שם    ני,  נוכחים 

זה הדב  וץביחד, בלי לר חשוב, לייצר מצב  ר הכי  לאף מקום. 
 ביחד. ל  ש 
 

 רגע, סתם להיות שם בלי לעשות כלום?

 
כן. לפחות עד שנרגיש נינוחים בתוך המצב הזה; שזה בהחלט  

מכיב  קל,  לא בהתחלה,  שהדמיוחד  עצמנו  וון  את  לספק  חף 
 ה שיותר מהר הוא מאוד חזק.מכ
 

 ל להיות ביחד?ש לי אמהו המצב המנט 

 
שוש,  לחיות נינוחים. בלי  צים להטימי כזה אנחנו רוינבמצב א

יל לחשוב ולפנטז  בלי להתאמץ, בלי להעמיד פנים, בלי להתח
 פשוט להיות ביחד.   –על אחרים או אחרות  

י  נ אכשאנחנו מדברים,    עכשיו,  זה: נניח   הרגיש אתל  קשה  לא
וק במקום  ישר שם לב אם אתה מקשיב לי או שהראש שלך עס

הרא אם  כי  אחש  אחר.  במקום  עסוק  בשלך  זה  לגמרי.  ר  רור 
אם ארגי א  וגם  אני  מודע  במודע, בתת  זה  את  מרגיש  לא  ש  ני 

 שאתה לא איתי, והאנרגיה בינינו תהיה שונה. 
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קדימה בזמן    י לדהורות נוכחים ביחד בלהי ם ליאז אנחנו רוצ
 יני. מההמגע  

 .. תעשו את זה חודש חודשיים ותראו מה יקרה.
זוה דבר  בסופו של  היא  י  הרי  הזוג שלי!  מישהו    לא סתםבת 

חוב, אלא אדם שאני חולק איתו את החיים. אז  ברשאני פוגש  
 מוד להיות איתה באמת.  ני רוצה ללא
ז שלי.  מייצגים את המרכ  –  תבבי  ו התנאיםא  –  הבית  ,בכללו

, הולך לעבודה וחוזר הביתה. זה המרכז  רזאני יוצא ותמיד חו
אנמ חוזר.  מנו  אני  ואליו  יוצא  בקונפליקט,  וכ י  כל  שהבית  או 

ש   אחד החיים  את  המצב    לוחי  של  שיקוף  בעצם  זה  בנפרד, 
החיי של  שאני  שלי,  מראה  בקונפליקט  בית  שלי.  ם 

 בקונפליקט. 
הול שאני  קשהבולע  ךנניח  יום  ועברתי  הבית  דה  המקום  .  זה 

  ומזין אותי, זה המקום שבו אני אמור להתחדש. אם  שתומך בי
מא אז  בבית  הרמוניה  ל  וד אין  תמקשה  כי  אהי תפקד.  ה  יד 

 . מותש 
 

 וע בלילה ונמצאים בלחץ. א ישנים רג ל  אז אנשים

 
ולא   שיש  ממה  מרוצה  לא  בקונפליקט,  אני  אם  מזה,  יותר 

שאנ  מה  את  לחיךצר   ימקבל  מתחיל  אני  אז  ז ,  את  ה  פש 
 במקומות אחרים. 
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ביחד להיות  ללמוד  רוצה  אני  עכשיו  עושים?  מה  בת    אז  עם 

ועד עכשיו ה , איך אחרת  להתנהגגלתי לחיות אחרת,  תרזוגי 

 יך?קורה, מה התהל  זהפתאום 

 
 . בוא נבחן את זה דרך הגוף 

 
 ת נניח עכשיו אני הולך לעשו   –גם לגוף יש את התבניות שלו  

יעו  גהדות והאמונות שלי  כל הטר  עם אשתי ועד היום  בהאה

 לת?יחד איתי. איך אני משאיר את הכול מחוץ לד 

 
חנו יושבים  משל אננטימיים פה ושם. לאי כל אחד חווה רגעים  

וצוחקיםו  במסעדה השני  על  אחד  מסתכלים  יין,  כוס    שותים 
רוצה  משותפת  מבדיחה אני  שאותם  אינטימיים  רגעים  אלו   .

 ך המגע המיני. תוס לילהכנ
 

על למציע  ה  את שהית  סיטואציה   חשוב  בעבר, כזו  פעם  ה 

 שהרגשתי בה טוב. 

 
אינטרוצ  אני  !לא זו  מה  להבהיר  האישיתימה  בחוויה    יות 

להכנישלך.   רוצה  לא  לך  ס  אני  לתת  או  העבר  מן  משהו 
אני לא  משימה. לאינטימיות א ין מטרה. ברגע שיש לי מטרה 

 הו. יש ם מעיכול להיות באינטימיות  
יכול הייתי  אם  ככה  תך  יא  לדבר  לא  מוטיה עכשיו  רד  יתי 
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או היית הייתי מוטרד,  כי אם  סוף השיחה  י רוצה שבממשהו. 
מנסה  י  אחרת, הייתי מדבר  היית  זא  –₪    1,000לם לי  תש הזו  

 ממך משהו. לשכנע אותך, או להשיג  
יכול לדבר חופשי ואתה יכול להקשיב   כשאין לי אינטרס אני 

ל אלחופשי,  אינא  להבין  חשוב  המצב  טרס.  חוסר  ת  של  הזה 
הכי    ,סאינטר שהוא  המקום  בתוך  אותו  וליישם  בו  ולהיות 

 ני עצמו. מי באקט ה  –גדוש באינטרסים  
 

לבת הזוג שלי או להבין   יבלהקשזה אני צריך    ישם את וכדי לי

 אותה?

 
לא, אתה לא צריך כלום. כי אם אתה צריך משהו זה אינטרס.  

גופי זה  מצשנ  םיש פה שני    אףכים לולא הולאים ביחד ברגע 
צריך  ש ל מה  עמחשבות    לסיטואציה הזו  לא מכניס  ימקום, ואנ

צא לא  כו  ותוך  לעשות.  לקרות  די ריך  יתחילו  זה  דברים  כך,   .
 למחשב, לסגור ולהתחיל מהתחלה.   ארטסטכמו לעשות רי

 
 האדם הרבה יותר מורכב.  בלא  , עם מחשב זה קל

 
הרבה   יעורר  שזה  קומוניק  ם,ברידכמובן  תהיה  כי  אבל  ציה 

אמית מנקודה  ובת    תינתחיל  להתחמק  אפסיק  אני  אם  יותר. 
ל  י זוג ותפסיק  להי התחמק,  לעצמנו  וישרים    ותנרשה  פגיעים 
ע המיני עצמו, אלא גם על טיב  מגישפיע לא רק על ה  תר, זהיו
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א שלנו.  בבת  היחסים  קורה  לא  זה  תהליך,  שזה  כמובן  בל 
 אחת.

 
דיין הם שיים ועחוד-יחה לאחר חודשלשיך  לאז הזוג חוזר א 

 כמה זמן לוקח תהליך כזה? . םלא מחוברי 

 
 ח. לא יודע. כמה שייק

 
 שלהם? נרגעו? בתוך החייםם איך אנשים יודעים שה

 
שא יודע  אתה  א  תה איך  ברור,  זה  זה,  נרגע?  את  מרגיש  תה 

שלא   אפשר  ואי  היומיומיים  בחיים  הבדל  יש  ישר,  יודעים 
 להרגיש בהבדל. 

 
 זה כל כך קשה?אז למה ן כל כך קל, פתרו זהאם 

 
ש   יר בא אמרתי  קל,  שזה  אמרתי  לא  "אני  פעם  אמר  זה  לונג 

שאי  היא  הבעיה  הפ בד פשוט."  את  שלנונו  ו  והפכנ   שטות 
שאפשר ע  לאפשוט  למסובכים.   האנשים  של  דעתם  על    ולה 

ך שאתה  לרוץ קדימה. כי החברה שלנו בנויה על כ  בלילהיות  
להתק  תמיד  תל   .צליח להם,  דצריך  הם  מטראנשים    הם   ,ה ויי 

לה  איך  נוכחים.  ו ישכחו  כמעט  ת  הוא  קדימה  לרוץ  הדחף 
 ט. בלתי נשל



ג ה        ו אל י הטא בי   ד ם י  ן  י י לח י  ' צ    28 

 

מטרה , אלא  מין, להגיע לסיפוקי  זאת לא רק המטרה ביחס

 רות אחרות. מטלהגיע להרבה 

 
ר אתה  אם  כי  מילכן,  עוד  בבנק וצה  שקל  שונה  זה    ,יון  לא 

למהסקסמ  בהרבה רוצה  .  תמיד  סקס  כי  להגיל?  אנשהו  ע 
 ו. עכשי פה    יותזה להאהבה  ו
 

 לי מערכת זוגית עם הבוס שלי.  בודה ישעה גם במקום 

 
ה כל  בנוייה ככה. שאהי  נואחר. כל המערכת שלנושא    זה כבר

להגיע  ה בדרייב  נוכח.  לאזמן  להיות  לא  פעם  ואף  נשהו 
מבו שלנו  לפחות  החברה  אבל  הזה.  העכברים  מרוץ  על  ססת 

 רת!חשבבית שלי זה יהיה א
 
מטרה.   ו ז ל הזמן שואפים לאי אנשים כקיי, אתה אומר ש  ו א

 ?זהעל אז הם צריכים לוותר 

 
לפחות  שלבמערכות    כן,  לוותרצ  הם הםהיחסים  אבל  .  ריכים 

התזזיתית הזאת  הריצה    כי;  פעם  דימ  לוותרץ לא יזיק  חוגם ב
מצב תודעתי שבו נמצאת  היא    , אקט מיניבלא רק    היא  קדימה

המוד החברה  שואף    –  ניתרכיום  הזמן  כל  למשהו,  אני 
 : אתה תקבל פרס כשתגיע לשם. הזוהחברה מעודדת את  
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יניים והוא הע מקל מול  לו את הגזר עם    כמו החמור ששמים

 ותו. השיג אמנסה ל

 
אני מוכ ובמיוחד בדיאלוג הזוגי.  לוותר על הגז  רחכן,  ר הזה. 

שעבר   מיני  דחף  מעין  היא  מטרות  אחרי  התזזיתית  הריצה 
 עיוות.   או  ציהורמפטרנס

 
קי  אנאו  לאי  י,  לומר  לחיות. י שנשים  רוצה  אחרת  דרך  ש 

ם חייל הלנסות להגיע לאנשהו ואז כ  עשו סקס בלי תוותרו, ת 

 עצמכם...ם היות שלמים עוכלו לשלכם יסתדרו. ת

 
ע לכם משהו,  לא הייתי אומר את זה כך. הייתי אומר, אני מצי

 .. תנסו ותראו מה יהיה.
ו  ינסו  הם  ש קלטיאולי  רוצים    הםו  לא  חד  יבלהיות  בעצם 
 ? דרומעדיפים להיפ

 

כל הזמן קדימה   איך אתה גורם לאנשים שרצים   השאלה היא 

 רת במקום לרוץ?אח דרךלהבין שיש 

 
חשובהההשאלה   מ הי  יותר  הא  האלהה  הזוג    אנשים  רוצים? 

התיאורטי שהגיע אלי, בא כי יש לו בעיה, הם סובלים. אז הם  
 ל שלהם. הסב  –? זה הטריגר  שותלע   רבאים לשאול מה אפש 
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הרבה   גם  יש  שואלי נ אאבל  שלא  הזאת  שים  השאלה  את  ם 

הנקודה   את   חפשאת הטקסט של השיחה. אני מ  והם יקראו 

 משוך אותם. שי ים? את הגזר ל האנששתשפיע ע 

 

כאן    וז אין  הנקודה  אפשר    –  'גזר' בדיוק  אנשים  אי  להכריח 
ר  בניגוד לרצונם;   לעשות משהו יפעלו  ים  שומע  םה  אם  קהם 

בדברים  יש    וואלה,"  :אומרים  םה  אם  ,םבדברי  אמת משהו 
 ."האלה

 
אומאז   א אתה  שאם  בר  או  בת  את  אוהב  שלתה  הזוג  ך ן 

ל יותר  חיים טחיות איתו  ורוצה  הביתה לקבל   גיעלה  –ובים 

צריך להשאיר את המטרות   –חיבוק ולהרגיש שזה הבית שלך 

 מחוץ לדלת. 

 
הפסיק  בריאה אני חייב ל  סיםיח  תמוכרחים. כדי לקיים מערכ

רק אז המערכת    קיהגן על עצמי, להפסל נפרד.  לחיות בעולם 
מהמט להתנקות  תתחיל  הרגשהזוגית  שמכביענים  דים  יים 

בוכשזה  עליה.   תהיה  כשנצא  יניקרה,  הדדית:  תמיכה  נו 
את ונעשה  העולם,  אל  בן/בת    לעבודה,  עושים,  שאנחנו  מה 

 .  והזוג יתמוך בנו ולא יכביד עלינ 
יכול    ינ א  –עצם המרכז שלי  שהוא ב  –י תמיכה בבית  ש לכשי 

זוג  ולם שבחוץ. ויותר מזה, אם  לפעול בנינוחות וביעילות בע 
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ל עצכזה  על  פרוייקטוקח  שלמשותף  מו  האנרגיה  יכולה    הם, 
 להזיז הרים. 

 
 

אמיר דרורי מנהל את המרכז לאסטרטגיה עסקית ויועץ עסקי למנכ"לים. 

וויולחוקר, לומד וחי פעי ות ומתרגל טאי  של חבר  אסטרטגיות עסקיותת 

 ה שנים רבות.זמצי  
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 ילדים  הורות וגידול 
 

ע היום  נדבר  ילדיםאמיר:  בל  למה  צר .  אנחנו  יכים עצם 

אנחנ י  למה  לזה ו  לדים,  יש  משמעות  איזה  ילדים?  עושים 

 בחיים שלנו. 

 
גם   וכמובן  הגזע,  המשכיות  ביולוגי,  צורך  שזה  משער  אני 

ילדים  העובד  י להמשכיות. אבללוגיכוסצורך פ   –ה היא שיש 
 איך מסתדרים איתם.  ,והעניין הוא

 
ת נת  בוא לנו  נולד  מהתחלה,  מחיל  עושיםינוק.  איך ה   ?

 ם?מתנהלי 

 
לתינ ו  זה גם  במיוח  וקהלם.  להורים.  הילד  וגם  זה  אם  ד 

הראשון. עם כל ההכנות שעשינו והספרים שקראנו, אנחנו אף  
באמת מוכנים  לא  שהולך  מו  לא   .פעם  למה    לקרות. דעים 
נ המקרים  הישרדות,  נכובמרבית  של  למערבולת  סים 

שנ וממשיכים   הישרדות למשך  של  נגמר.    לא   וזה  ים.בתנאים 
 הם גדלים. כש היות הורים גם  יכים לאנחנו ממש 

מילת   אושו.  של  באשרם  חיינו  ואשתי  אני  השבעים  בשנות 
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הייתה   באשרם  לוותר  –  surrenderהמפתח  על    להיכנע, 
אבל שםהאג קונספט.  ,נוינת מבח,  ו.  רק  היה  אשתי אמרה    זה 

כש  הבשרק  היא  הילדים  חייב  נולדו  אתה  מדובר.  במה  ינה 
לל מיש סיטואציהיכנע  פה  יש  שהוה.  ממהו  יותר  חשוב    ך. א 

בילדים"  לטפל  לי  מתחשק  לא  "היום  לומר  יכול  לא  .  אתה 
 החיים מציבים אותך בסיטואציה שאין לך דרך מילוט. 

 
 של?מי שאינו ב עם  ורהקומה  

 
 ה שהוא יכול. ושה מהוא ע

 
 ואז אולי מישהו נפגע. 

 
יחס  מה להתיכן אין  לם, תמיד יהיו פגיעות ולוש מ  אינוהעולם  

זה   שקרלזה.  ש מה  מרגע  וזהו.  צריך  היה  פה.  הם  פה,  לדים 
עניין אין  שיש.  מה  עם  אתה    להסתדר  בשל,  לא  או  בשל  של 

 עושה את מה שאתה יכול. 
 

יית רוצה מהילדים ו? מה ה ים מהילדים שלנ רוצ נו  חאז מה אנ 

 ך? מהו לדעתך חינוך טוב או נכון?לש

 
,  בשביל אחרים   ל לענותלא יכו  אנשים רוצים מילדים? אני   המ

ז אישי.  כי  עניין  יהיו  מבה  שהם  הוא  הכי חשוב  הדבר  חינתי, 
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המשתמע מכך בעולם בו אנו חיים(. נראה לי    בני אדם )על כל
 ית שלי. סיסהב  השזו הייתה המטר

 
 פן טבעי?ו אקרה בראש, או שזה מ את זהידעת  

 
אינס אפילו  טבעי  באופן  הראשכן  מהילד  כבר  ן.  וטינקטיבי, 

יותר  מאוח 'עלר  את  בא  ילדים'  גידול  קראתי  לונג    רישל 
עזרתי הרבה ברעיונות שלו. הוא נתן לי קו מנחה. אבל היה  ונ

להיות, צריך  זה  שככה  אינסטינקטיבי  זיהוי  אני  יעבובד   גם  ד, 
 וצאות. וצה מהתמאוד מר

 
עכשיו   יכו שכאז  אנאתה  ולומר  התוצאות  את  לראות  י ל 

 בעיניך? ם ביותרהחשובי  מרוצה, מה הקווים המנחים

 
כש וםהי תינ ,  הונולד  כא  וק,  המשפחה.  מרכז  מייד  ולם  נהיה 

צבעוניים,   פלסטיק  צעצועי  מולו  מנפנפים  קולות,  עושים 
הד את  לו  ומציגים  חוה  דיםו מרעישים  "איזה  מוד!!!  דודות. 

למוקד  ..." התינוק הופך  ו וּוד   ייד ּוד ידּוד  תראה מה הבאתי לך, 
הלב.   מהתשומת  מא  ובעצם  הענישעומד  הוא חורי  הזה    ין 

מוציאים אותו מתוך עצמו.    –התינוק  ל  הסביבה ש   –שאנחנו  
 שואבים אותו החוצה מעצמו. 

 
  דים' יצא לאור בהוצאת מדף. לי ידולג'על הספר 
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 למה אנחנו עושים את זה? 
ברכות,   מזהים  אנחנו  ש   ות,תמימבכי  בריח  ו  לו, משה ואפילו 

זמ  לפני  ה  ןשאיבדנו  אבל  אליו.  נמשכים  אנחנו  לכן  רבה  רב. 
הי שלנו  האנרגיה  'ערפדיתפעמים  אנחנו  א  את  '.  מושכים 

הל כמעטתשומת  שלו  אנחנו  אלימות.  ב  ב  אהבה'  'מתוך 
 לעולם שלנו.   סוחבים אותו מהעולם שלו

 
 . שלנו  או מנסים לחטוף נתח ממה שהתינוק מביא לעולם

 
הזמן   כל  אפי  מכרכריםאנשים  התינוק.  ברחוב    ולסביב 

אנ  תינוק,  עם  אימא  צפצפנ כשעוברת  בקול  אליו  ידברו  י  שים 
פ מצויעשו  הם  רצופים  בצחיקים.  מודמזהים  לא  אצל    עת ורה 

רוצים את זה ובצורה פרדוקסלית    –התינוק משהו שאין להם  
ות  להי   והורסים את זה. לכן חשוב כל כך להניח לילד. לתת ל 

ככל   עצמו  הזהאפשר.  בתוך  למצב  יחזור  לפני    ההוא  רק 
ועכשי  החיים.  בסוף  צריךהמוות,  הזו,  ההתחלה  בנקודת    ו 

ייצר  ל  כהורה הוא  תפקידי.  כמה שיותר  להיות שם  לאפשר לו
להתח ולא  עצמו,  בתוך  להיות  מוגנת  סביבה  מייד  עבורו  יל 

 לסחוב אותו החוצה. 
 

 ואיך הוא יתפתח?

 
אבל    .יתהיא טבעההתפתחות    , להיותלו  רים  ש כשאנחנו מאפ
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ן אותם ולכן  תפתח, שהוא ידבר ויבישהוא מייד י  םיאנשים רוצ
או מפעילים  הרהם  ללא  התינוקתו  ו  ף.  נולד  כבר רק    כולם 

או מול  תומלמדים  אותו  שמים  ופרצופים,  קולות  עושים   ,
 אנשים כל הזמן מוציאים את התינוק מעצמו.   הטלוויזיה.

ל שחשוב  או  אותו טוף  עכמובן  לחבק  לשח באהבה,  ק  תו, 
ב הוא  ואם  אם הכואיתו,  אבל  אותו.  למצוא מה מטריד  וא  ה, 

להניח פשוט  נינוח,  א  שוכב  זו  נלו.  חשוב  הבה  זה  כל  בונה. 
כ אני  כך!  אם  לא    'נבגו'י  הוא  הזמן  לפני  עצמו  מתוך  אותו 

עצמו   בתוך  זמן  יהיה מספיק  הוא  אם  אבל  לחזור לשם.  יוכל 
ל לחזור  וכי   ,םחייך ההלה הזו. ובמתחוש את ה  וא יוכל לשמרה

 ״.  צמי והכול בסדר!״אני נוכח בתוך ע   ובלמקום ש 
בעול עדיין  נמצא  שוהתינוק  אחר,  ובוהה  ם  באוויר,  כב 

הס וא  מגיע נחנו,  מתינוק    יםביבה,  העולם.  את  לו  ומצמצמים 
כמעט שנמצא  יומו  תוך    בן  הופך  הוא  קצר באינסוף,    זמן 

וה  אביב  תל  מכבי  שע לאוהד  כולם  מאו לו  מצומצם    ד.בר 
ה מרחב  מ מצטמצ אינסופי  שייך  " ל  םוא  אני  וכזה,  כזה  אני 

 . "לכך וכך 
 

 החיים?ואיך הצמצום משפיע על 

 
 א. ו כל צימצום, זה כלמכ
 

 חום. ת תו בכל ל אומגבי 
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הדבר   היא  שלו,  למרכז  לחזור  שלו,  בהוויה  להישאר  היכולת 
 היקר ביותר. 

 
 קל' אותו. 'לקל חילה תואיך שהוא נולד לדבריך המשפחה מ 

 
, אחר כך הקלקול ממשיך  הלק ההתחקצב. וזאת רהמלוא  כן, ב
מתמככשהו ומתחיל  א  הזאת  הלב  לתשומת  אותר  ה.  לדרוש 

יע לו. לא מלמדים  מגעולם, הכל  א מרכז הל כאילו הוהוא גד
 אותו שהוא חלק ממערכת. 

ממערכת.  חלק  הם  בבקעה,  הבדואים  הילדים  את  רואה    אני 
נולד מבהרב  ומקבל  התינוק  לא  אבל  אהבה  את  לבלים  ה  לו 

יותר    הראשון הוא חלק מלהקה. הוא לא מקבל  המוח. מהרגע
בחברה לב.  תשומת  הוא  המערבית    מדי  המערכ הילד  ת  מרכז 

הש  סוג  וכל  הם  ממנו    שלאר  זה  את  תיקח  ואם  שלו.  עבדים 
ז התקפת  יקבל  היום:  הוא  שקורה  מה  זה  יפחדו.  וכולם  עם 

ר,  ם ביותד האסונות הגדוליה אחים. זדההורים מפחדים מהיל
ה הם  ההורים  והדוגממסכי  הילד  אכות  של  .  האולטימטיבית 

ספוג   כמו  כל    –הוא  מההורסופג  וברגעדבר  שמתחילים    ים. 
ד ומתחיל לנצל את זה. וזו  את זה מיי  לטהילד קו  , ולפחד ממנ

 כבר השחתה. 
 

 
  '111ראה עמ 
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מה  כל  מבחינתו  כי  לבד,  להסתדר  יכול  שהוא  חושב  הוא 

 בן מאליו. ה מו קבל זמ שהוא 

 
וזה שההורים  מג   להכו  –  ש לזה מחשבהי א מקדהוא ל יע לו. 

ב זו  נותנים  מפחדים  שהם  בגלל  קשה,  כך  עיה  כל  הרבה  לו 
המעכוח   ה תכרכמרכז  כל  ז,  שהתקפת  מערערת    ואעם  מקבל 

טרור   להם  עושה  בעצם  הוא  לגמרי.  מפחדים  אותם  והם 
.  שקט  ם קצתמומעדיפים לרצות ולפצות אותו כדי לקנות לעצ

 לרצות אותם.   ןורים שצריך כל הזמלדיקטטהילדים נהפכים  
 

 פוגע תמיד בזה שמרצה. זה תהליך של ריצוי, ש

 
בזופו גם  שמרציםגע  למג נעבובוא  אבל    אותו.   ה  עכשיו  ע  ר 

מבחינתי משום שאני עובד עם    גופני, זה אלמנט מאוד חשוב
את   לא דחפתי  אני  יום.  ביום  זה  את  רואה  ואני    ילדים ההגוף 

גופני. מגע    מדתי אותם דרך מגעאבל לילעשות טאי צ׳י.    שלי
להחזיק חיוני:  הוא  לחב  גופני  להניק,  הגוף,  על  ק,  אותם 

לא    לשחק. תהליכיאבל  ש לזרז  כפי  הום,  רואה  ם  רי אני 
שמזקיפו נדנדות  בעזרת  לעמוד  שלהם  לילדים  ת  שעוזרים 

חשוב   מאוד  מאוד  הוא  הגוף  של  ההתפתחות  תהליך  אותם. 
 . ן טבעילילד לצמוח באופ  הניחריך לצו

לזקוף מתחיל  ול  הוא  הראש  השידרה.    חותמאת  עמוד  את 
השלביחשו כל  דרך  יעבור  שהוא  האבולוב  האלו  ציוניים  ם 
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ללכת לבד. ואחר כך משחקים    כל רים, עד שיותת לו עזמבלי ל
נעלים על האדמה, לטפס על עצים.    פיזיים, ללכת יחפים בלי

הזמ כל  עליהם  להגן  פחד,לנטוולא    ןלא  בהם  "  ע  זה  כמו 
 רתי לך!"מא  –אתה תיפול!  כן!  מסו

.  עקהמבניתי רק משטח בלי    העץ,  ית על לדוגמא, בניתי להם ב
סביב. כדי  מ  ה תבנה מעקהה לי טובשלי ואמר: תעש   ע דודהגי

אמרתי   יפלו.  לא  יזהרו. ש לו  שהם  לא  הם  מעקה  אבנה    אם 
אנח  כי  ולנפש  לגוף  מאוד  חשוב  הגופני  חלקנהמשחק    ו 

מגע עם    אדים גדלים היום ללת. הילדמה, מהפלנטה הזאמהא
בחיות.   נוגעים  לא  הם  בטלוויזיה,  אדמה,  רק  חיות  החיות 

למגרש כשהולכיו הוא    ם  מרומשחקים  משחקי תמיד  עם  ם  פד 
 מיוחדים לילדים. 

 
 ברמת סיכון מאוד נמוכה. 

 
של   החושים  את  מקהה  זה  יותר  נמוכה  הסיכון  שרמת  ככל 

 הילד. 
 

הי הסב מ  בעיתטבה  עוד  יהיו  מכוניו עט  משתנה,  ת 

אופניי   . אוטונומיות על  ונוסעים  מרוצף  בעיר  ם הכול 

חף, יות וללכת י א צריך חי הילד לוקורקינטים חשמליים. אול

לסבי כי ה גדל  זה   בהוא  עצמו לסביבה.  והוא מתאים  חדשה 

 תה גדלת בו. עידן אחר מזה שא 
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המוטורית/טבעיהיא    הנקודה בהתפתחות    נחסם  תשמשהו 
בחומ  שם. משחק  מכשאני  טבערים,  ומשטחים  זה  יירקמים  ם 

מתפתח   והוא  למוח.  גירוי  מסוימת.  נותן  שאני  בצורה  ברגע 
המ את  ההמוח    ,האלוגירויים  ונע  מידערבמקבל  פחות  כי  .  ה 

כ כל  היא  המודרנית  הכל  הסביבה  לטבע.  יחסית  דלה  ך 
נותנים תמונות ש רק  והטלוויזיה    ל מפלסטיק, ומסכי המחשב 

ע  בטלה את העושר שיש ל. אין  א את הדברים עצמםם, לדברי
 והמוח מתפתח רק ברובד המנטאלי. 

 
שות והעתיד יבות החדלפי הנס   אבל אולי הילד צריך להתפתח 

 עולם מתפתח?שה. לפי הדרך הצפוי לו 

 
מהעולם   עליו  להגן  רוצה  אני  זאת  למרות  אבל  מבין,  אני 

לט קרובה  הכי  שהיא  סביבה  עבורו  כדי בולייצר  פתח  שית  ע 
ול לתקשר עם  כייה בטטה אלא אדם ש שלא יהבכל הרבדים.  

 אנשים והסביבה. 
 

א רוהאם  אנשים  תה  בין  הבדלים  שאה  לטא צעירים  י  באים 

 התפקוד הפיזי שלהם? נת וגרים? מבחי אנשים מב צ׳י ובין 

 
כי   לומר,  הקשה  שמגיעים  מרבית  הם  אליי  אנשים  צ׳י  לטאי 

ש  אבל  אנשים  בתנועה.  אני    ודה נק  הי וזעוסקים  כי  חשובה. 
מול מסכים אוכלים ג׳אנק פוד    םי שיושב  5-4ים בגיל  אה ילדרו
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שלהם.  ואני   הגוף  על  זה  את  הירואה  ילד  כשאני  לא  יתי  אני 
ילדים עם  הרבה  . היום אני רואה  קו א זזו ושיחלש ילדים    זוכר

שהייתי   משהו  לא  זה  חיוניות.  ללא  גוף  קורס,  שדרה  עמוד 
 לי.  ש רוצה שיקרה לילדים  

שיחקנוינו  כשהי הז  ילדים  הילכל  היום  בחוץ.  לא  ידמן  ם 
בב במחשב  משחקים  לשחק.  לחוגים,  יוצאים  הולכים  או  ית 

  ת, עילות גופניעושים פ  . ואם הםentertainmentות או  הפעל
 היא תמיד מאורגנת.  

  3אני רואה בפארק את ההורים מביאים את הילדים שלהם בני  
תלבושו  4או   עם  כדורגל  מאמת לחוג  וכ,  האביזרים.  ן  ל 

ון  מרימים את הראש מהפלאפ  שבים בצד ומדי פעםרים יו וההו
ם?  ים לילדיהם נותנ  אדוגמ  ו? איזל הכבוד". למהוצועקים "כ

ל יכוליםהילדים  לבד?    א  לשחק  ואלשחק  רוצה  שלך  הבן  ם 
 ה?כדורגל, למה שלא תשחק איתו את

 
שהם  איך  שלך?  הילדים  אצל  לקונפליקט  גרם  לא  זה   אבל 

 ת החברים שלהם?לעומחיים 

 
שנהוג    ם ככה ואצל החברים איךיג אצלנו מתנה  שונה.  כל בית
הי  אצלם. לנו  למשל כשהילדים גדלו לא  בבית,    טלוויזיהיתה 

 לוויזיה שם. ט  לחברים וראוהם הלכו  אבל  
 

מזיק   הרך  בגיל  מנטאלי  שלימוד  אומרים  האנתרופוסופים 
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פי   חשובה  והרגשית  המוטורית  בגכושההתפתחות    ילאים מה 
ספר כבר בגיל    תכין את הילדים לבילים לההאלה. היום מתחי

 שנתיים. 
 

 ם לעולם. ות מוכני לדעת הרבה, להי דים צריכים כי היום היל

 
יו מחוברים לעצמם וזה  יהרבה? חשוב ש ם לדעת הלמה צריכי
בוא הזמן את היכולת ללמוד ולהתמודד עם העולם  יתן להם ב

יעמיסו עליו עוד  מילא  מה שמ  במקום להעמיס על הילד את  –
 ים. כמה שנ

 
למדו  אפשר  היל  ד אי  כמה  אפשר עד  אבל  לעצמו.  מחובר   ד 

לקרוא   יודע  הוא  אם  לעשותלבדוק  חשבון  תרגילי    או 

 ים. בסיסי 

 
 או פסיכומטריה.  I.Qא מבחני  ל  גנציה זהטליאינ

 
לא   לעצמו',  מחובר  ב'להיות  מתכוון  אתה  למה  ברור  לא  זה 

 ושים. או בח רואים את זה בעיניים

 
יצירתי יותר. הרבה    ,י יותר, סקרן יותרלד ערנבטח שרואים. הי

אל כשבאו  לשחק,פעמים,  הילדים  של  חברים  היו    ינו  הם 
 עשות!". ל  פה, אין מה  ת "משעמםחרי שתי דקואומרים א
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 הם חיפשו גירוי חיצוני. 

 
מלא   לנו  יש  "למה?  אמרו  הם  התפלאו.  שלי  והילדים  כן, 

נאסו לעשות,  עים,  ראשנ   ףדברים  לבית  בחבל  העץ,נטפס    ל 
התרנגול על  החברים    –  תונסתכל  אבל  ומלואו".  עולם  ממש 

אין כאן כלא אותי להיתקל    יקהצחזה  ום".  מרו "זה משעמם. 
 זה.  ב

בלכן   לפתח  את  ילחשוב  ולשמר  ויצירתיות  סקרנות  ערנות,  ד 
אצלו.   האלה  עם    כךהתכונות  להתמודד  בעיה  לו  תהיה  לא 

המנטאלי   יקבור  והעו  סביבוש העולם  לא  הזה  כי  אותו.  לם 
  שקשה לפצח אותה )המילה אינדיבידואל   תנשתמרה בו שלמו

מ   שא un-dividableמגיעה  ל,  אפשר  אותוי  אם  פצל  אבל   .)
 אין לו לאן לחזור.   ',מנותק מעצמווא כבר 'ה
 

 השלמות הזאת היא הכוח שלו. 

 
חשוב   בשקט,  יושב  הוא  אם  אותה.  לשמר  כך  כל  חשוב  לכן 

ל  תלת בלו  שהשבת  זוכר  אני  על  ילדים  שקט.  מסתכלים  היו 
פסיכדלית.  ילנמ חוויה  זאת  שעות,  במשך  מסתכל  ם  מי  אבל 

 ם? על נמלים היו
 

הסי להי   יכול  אחת  שזאת  שילד ות  ישניםבות  לא  וב ט   ים 

 בלילה?
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 למה? מה זאת אומרת? 
 

אבא   את  רוצים  מוצץ,  רוצים  הלילה,  באמצע  קמים  שהם 

 ואמא. 

 
לו שהם  ה, אפיו מלא פעמים בלילעורר נו התלדווקא הילדים ש 

איתנו היה    ישנו  וזה  יחסית,  מאוחר  גיל  עד  מתיש  במיטה 
הפסי כשהם  רק  לינוקבטירוף.  שנ  קו  הבגיל  בערך  ם  תיים 

 לישון טוב.   התחילו
 

אצלנו הילדים ישנו בנפרד, ואם היו מתעוררים בלילה היינו 

שז  חשבתם  למה  אבל  שלהם.  למיטה  חזרה  אותם   המלווים 

 ?נכון 

 

לישו וכ אוהבים  גלנו  עם  מישהן  לידנו,  חי  זה    ווף  ונושם.  חי 
ב עבורנו.  נכון  הג הרגיש  מהנינוחות  חלק  זה  ופנית.  שבילי 

המגע הגופני    ם.מגע של אחריך עם  ח לנו  ,הגוףעם  שנוח לך  כ
היל את  ידע  מכין  הוא  כי  מבוגר.  ויהיה  כשיגדל  ליחסים  ד 

ונפשית עם אנשים, ובמיו גופנית  הזוגית  רכת  ד במעחלתקשר 
ה זה  לשלו.  ולמיניובסיס  יכול    תאינטימיות  לא  אני  נכונה. 

אינטימיות משלי.  לפתח  בעולם  מבודד  אני  אנ  אם  חנו  וכאן 
למיננכנס כבר  בריאים  מיניות  לעומת  מנטאלית  יוה  כמו    –ת 

 פורנוגרפיה. אבל זה כבר נושא בפני עצמו. 
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משפ מערכת  יש  ביחד.  לחיות  איך  ללמוד  חשוב  תית  חבכלל 
וכולכולנ ש    שיש.   קדים ומשתמשים במהנו מתפו חלק ממנה, 

בו, גרים  שאנחנו  לבית  דלתות    כשנכנסנו  לחדרים  היה  לא 
טרומעו לא  לשיםלם  אפי  חנו  הש דלתות.  את  אי  לו  ירותים 

ך  ר היה לנעול. אז מצד אחד הכול משותף ומצד שני, צרי פש א
ני  ולהבין שיש חוקי בית, שהילדים הם חלק מהמערכת ולא אד

עב  ערכתהמ את  כולל  ה)וזה  כלים  ודות  להוריד  בית: 
 שולחן, לזרוק אשפה וכו'(.  המ

כהורה יש את  י  ול,  הביתיות מאוד ברור מהם חוקי  להך  זה צרי
 .ת להחליטהסמכו

הבית. אז חלק ממש חשוב מחוקי    רים על חוקידבואם כבר מ
חשוב   מאוד  משהו  זה  בבית.  רעים  רוח  מצבי  שאין  זה  הבית 

 ". No unhappiness in the house"   בארי:משלמדתי  
כזה   דבר  ו הש אין  יצעק  ויסתובבילד  יתבכיין  או  עם    יצרח 

שאין    זה לא אומר  ההורים.  ם אותנו,פרצוף חמוץ וזה כולל ג
 ת פותרים.  יויות, אבל בעבע

כמה אותה  לפתור  לך  נעזור  אנחנו  בעיה?  יכולים.    יש  שאנו 
מה אין  אז  אותה  לפתור  מצליחים  לא  ל   עשות.ל  ואם  א  זה 

ע להסתובב  ז סיבה  כי  כשיו  שבוע  במשך  לא  נא ועף  חנו 
משהו  מסכימים   הצלחעל  לא  אאו  לפתור  זה  נו  הבעיה.  ת 

אווירזיה מכניס    –  ום  אני  ממש כאילו  לאמצ  משהו  ע  מסריח 
אז אני  כולם.    הבית ומשאיר אותו שם לשבוע. זה משפיע על

 אומר: "לא. מצטער. אני לא מסכים לזה אצלנו". 



י  ב ג  ו ל א י ד ם ה י י ח ל י  ' צ י  א ט ה  47 ן 

קונפלי  קורה  ומה  ע, רג יושבים למשל    קט?במצבי  אנחנו 

ליד השולחן.   ארוחת ערב ביחד ולא בא לילדים לשבת   ללאכו

בא   משהו שלאי שהם יעשו  רטיבי כדלהיות אסאז אתה צריך  

שני מרחם עליהם, כי אתה אוהב אותם ולא רוצה   צדלהם. ומ 

היו במצוקה. ומצד שלישי אתה רוצה להגיד שלא הכל  שהם י 

 ילוצים. יש א יים. בחטוב 

 
 יפור: ר לך סאני אספ

יושבי ארו  םאנחנו  בוכ לאכול  שלנו  והקטן  צהריים  ה  חת 
וחף  אחר והוא ד  לו משהו  . נותניםומיילל שהוא לא רוצה מרק

ז שהואת  וצועק  וכן  א  ה  זה,  את  רוצה  לא  זה,  את  רוצה  כן 
כולנו   אשתי  הלאה...  לבסוף  האלו.  הסיטואציות  את  מכירים 

תה רוצה  "אם א  החוצה ואומרת לו  אותוציאה  מותופסת אותו,  
אז   בחוץ  בתלבכות  תחזור".    –כה  ובכי  צעקות  כשתגמור, 

לת.  ם דפיקות בדנו שומעישקט ואנח  בחוץ ולאחר כמה דקות
ת והוא מכריז: "גמרתי". "יופי" אומרת  דלפותחת את ה  אשתי

בוא "אז  המרק    אשתי  את  אוכל  נכנס,  הוא  איתנו".  לאכול 
מרוצים נה.  וכולם  לזה  מהמיתולוגיה  פך  ית  המשפחתחלק 

   שלנו.
ה  בהפרע שאני    אוהעניין  הזמן  כל  לחיות  רוצה  אנחנו  לא  ות. 

וכל כמשפחה  עוש   חיים  מיטאחד  את  הה  יכולתו.  הורים  ב 
ואני  רכצרים את המעיו זה.  וצריך לקבל את  אנו חיים  ת שבה 
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על מדבר  להבין    לא  צריך  הילד  סביר.  בלתי  משהו 
 א לעניין. הן ל  ת שלויושההתפרצויות הרגש 

 

 צה?ו חז צא הב רוח רע, א צלך מ אם יש

 
ל בגדול, אני אעשה כל מה  זה היה במקרה המסויים הזה, אב

יכולש  לעז  אני  לפתורכדי  לך  הבעי  ור  אאת  לפעמים  ים  נש ה. 
נכון זה לא  אני מצוברח.  יודע למה  אני לא  . כל אחד  אומרים 

 יודע בדיוק למה הוא מצוברח. 
 

לו, או  הרע ש  הסיבות למצב רוח  תף אתדע לש יו אולי הוא לא  

 להסתכל פנימה ולזהות את הבעיה? ע דשהוא לא יו 

 
בקלוחא אפשר  אבל  מהשניים.  מד  לברר  הת  קרה.  אדם  ה 

 משהו מפריע לו. ם  וח רע אלא אא במצב רמטבעו ל
 

 נכון, ככה הרעלים האלו לא מצטברים. 

 
להם    מר היה אחד החוקים של בארי, ורוב האנשים שאני או  זה

זה בתד  את  עלי  ואמסתכלים  יכוהמה  לא  אתה    ל ומרים: 
ח רע. ואני שואל, למה  להחליט עבור הילד לא להיות במצב רו

א  בו ברגע ול  ברים שלותמודד עם הדאותו לה  אני מלמדלא?  
 יותר. או  שבועיים    למשוך בעיות לשבוע
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 אתה רואה אנשים מסתובבים עם מצב רוח רע כל החיים. 

 
ר להסתובב  ונו אסגם ל  .בת זוגי את  תי וגם אול  והחוק הזה כול

מצב  ע אתורם  לדרוש  יכול  לא  אני  רע.  מהי  ח  ולא  זה  לדים 
בעצ זה  את  מימלקיים  אתה  את  .  מסכיר  שמישהו  תובב  זה 

פרצוף  כוע עם  הוא  חמס  הבעיה  מה  אותו  שואל  וכשאתה  וץ 
 וצה להגיד! עונה: אני לא ר 

 
 זאת גם צורה למשוך תשומת לב. 

 
פאסיב וגרא-זה  זה  הילדסיב  את  לומדים  בגים  צעיר.  כבר  יל 

בתור   בליאם  אז  הזאת,  במניפולציה  משתמש  אתה  טח  ד 
  לנהל מערכות   אי אפשר. וככה  רגשתשתמש בה גם בתור מבו

ש יחסים.   פעם  כל  רצונך  מש כי  לפי  יקרה  לא  הזמן    –הו  וכל 
רצונך   לפי  לא  דברים  לעניין  –קורים  לא  לבור    זה  להיכנס 

 קום. כל מלב מ  מתשחור שמושך תשו
 

יאשים את העולם   א ו ה זרה תמעט להגיע,  גר והעוכשהוא יתב

 בבעיות שלו. 

 
שהיה ריב    ל להיותדה. יכובעשלי הדרך הזאת פשוט    סיוןמהני

י ויכוח     או חצי  דבר    וםשנמשך  היה  לא  נגמר.  היה  זה  וזהו, 
מסיימי היינו  לפני  שלא  יסתיים  שהכול  הקפדנו  ובמיוחד  ם. 
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רצות  כל התפלישון טוב ככה(.  פשר  אי א  כישהולכים לישון )
 ה מסתיימת בטוב. תירגשית כזו הי 

 
מחלוקת  קיימת  י   ואם  הזוג?  בני  חוקים  בין  אבא   ל שש 

 ן ביניהם. נסה לתמר אמא והילד מ  וקים שלוח

 
בריב,  מ  זה וברגע שהם  הורים  שני  לו  יש  כי  לילד.  הרסני  צב 

קונפל אצלו  יוצר  וזה  הזה  הריב  את  סופג  שהוא  ט  יק ברור 
 ים. מההור  כי הוא סופג הכולמי,  פני

 
 ק ביניהם. חשוהוא מתחיל ל

 
אבל    .חרהילדים קודמת לכל דבר א היום נהוג לחשוב שטובת  

ומר שטובת  א  חרת, אז אנית הילד ארואה את טובכל הורה  אם  
 . ההורים יהיו קודם כול בהרמוניה ש הילדים היא  

 
הזאת   ההרמוניה  את  להבין  יכולים  לא  ההורים  ני  לפאבל 

תחת פת שלהם כלפי הילד מ  הרגשיתנולד. כי התפיסה  ילד  שה

 רק כשהוא יצא לאוויר העולם. 

 
(  הרבה הורים  ול לזעזעמשפט שיכ  ון, אבל צריך להבין )וזהכנ

ההורים    שהאהבה ההורים  קושל  אם  הילד.  של  לאהבה  דמת 
בי להיות  מסוגלים  סוסים  לא  שני  כמו  זה  כצוות,  ולתפקד  חד 
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העגלה את  אחדכ  שמושכים  מוכרלכי  ל  הם  אחר.  חים  וון 
בינלפ הבעיות  את  את  היתור  יספוג  לא  שהילד  כדי  ם 

לתוכו.  הקונפליקט ההורים  הזה  אם  א  אז  הילד,  אוהבים  ת 
 . ו דבר ראשון זה את ז  כדאי שיאהבו

 
שנים, כשהילדים כבר עזבו את הבית, אתה זה   30וגם אחרי  

עצ   –  מךשנשאר עם בן/בת הזוג. ואתה לא רוצה לשאול את 

 לא מכיר אותו.   ני כבראני חי? א עם מי   ?זה  מי 

 
א יסבלו. אבל מה  בה אנשים נשארים ביחד כדי שהילדים לרה

ב הם  כדחיזה?  רק  שהילדד  יסבלו  י  לא  שלהם?  מהפרידה  ים 
 צריכים לעבוד על זה לפני כן. ו  הם הי

 
 זה לא פשוט. 

 
סדר   של  שאלה  זו  אפשרי.  זה  אבל  פשוט.  לא  זה  נכון, 

הזוא  עדיפויות. ראש   גיותם  בעדיפות  אנשלי  את  ונה  אעשה  י 
שאני נצליח  מה  לא  ואם  אותה.  להסדיר  כדי  ניפרד.   יכול    אז 

מסע שזה  הרבה    כמובן  ומעם  מאבל    ורדות.עליות  ן  אמיאני 
אנשים סנ  שאם  יש  ילדים  ועשו  אהבו  גדול  פגשו,  מאוד  יכוי 

 שהם יוכלו לפתור את הבעיות ביניהם. 
יב לא  שאנשים  להיות  את  ינ יכול  וו  אידיאל זה  שזה  ,  יאמרו 

ו נוכל לפתור את הבעיות. זה לא  נלאם הזוגיות חשובה  אבל  
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ה הכי טובה  יא המתנזוגי ה  תבי אפשרי. אהבה ביני לבין  בלת
תנות שהוא יקבל אי פעם. אז איזו  המה יותר מכל  ילד! טובל

 הרמוניה או קונפליקט?  –דים שלנו  ם לילמתנה אנחנו נותני
 

הסדר   בעצם  ש הטזה  הדבעי  אחל  כל  קודם  היה ברים.  ד 

. זוגיות, ורק אחר כך הצטרפו הילדים  הרבנפרד, אחר כך נוצ

 רחבת. שפחה המו הגנה מהמ –אבל יש לזה עוד אספקט 

 
 ון?מתכואתה  למה  

 
הדו  והסבתודו כל  הילד ת  את  לגדל  יודעות  שהן  חושבות  ת 

בגידול   לך  מתערב  העולם  כל  ופתאום  ממך,  טוב  יותר 

יא החומה וגית הפיע וההרמוניה הזלהש  רוציםם הילדים. כול

 י התערבות זרה של המשפחות. נפששומרת מ 

 
 בהחלט.

 
רבות   פעמים  בזה  שלי חב נתקלתי  קשוח   והייתי   יים  מאוד 

כי  א לבנותיתם,  לנו א  רציתי  שמתאים  איך  זוגתי  עם  חיי  ת 

אחרים. אבל היום כשאני סבא ולילדים   ולמנוע התערבות של

ילדים יש  לא  שזה  ה  רוא   ינ א   , שלי  קשה   זה  . רבלהתעמאוד 

 אחורנית ולומר:  חזק, לקחת צעד אחד  דו ע אמוציונלי מאקט

יתמ והם  שלהם  הילדים  בדרכדו אלה  שלהםדו  ולמרות  ים   .
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ניסי   שיש צריךלי  אני  לא  ל  ון  מהצד.  ולעמוד  מרחק  שמור 

 ותי. להתערב אם לא שואלים א

 
צר  רק  לעצות,  להקשיב  שווה  תמיד  אבל  לומדים.    יךככה 

 יכפו עלי דברים.   ט, שלאור שאני זה שמחלית ברלהיו
עתה להגן  אחד  מצד  הוא  כהורה  שלי  אבל  פקיד  הילדים,  ל 

לא שני  לש פמצד  להם  למצוא    התמודד.ר  האיזו צריך  ן,  את 
גדל קשים  ו  הילד  נעשים  הספר  ובתי  הספר,  ולבית  לגן  הולך 

ספר  ותובע לבית  הילדים  את  לשלוח  אולי  חושבים  ואז  ניים. 
יכוספר  בית    ד,מיוח זה  יר אותם בחממה  ל להשא פתוח. אבל 
נ  שהם מה  להחליט  צריך  בה.  צומחים  ממש  בהתאם  לא  כון 

ב אם  אבל  הראשנש למצב.  הםים  ל  ונות  מבלי  מגע  גדלו  אבד 
שמור עליהם אחר כך כשהם יצאו לעולם. ועם  י  עם עצמם, זה

מה כי  תמיכה  הספר.  בית  עם  להתמודד  איך  ידעו  הם  בית 
 ובות.ם חש אלו גה  ההתמודדויות

 
לת  כמה  להם  אז  עם  ת  לבד  לעזור לוהעלהתמודד  וכמה  ם, 

 בר?להם? היכן הקו עו 

 
   :כמה מקריםעל  אני אספר לך  

יוםצילצלה   שאו  אלי  אמא  שהבןאחד  כ  מרת  ועוד    מה שלי 
צקתם  ילדים הציקו לילדה שלה בבית ספר. שאלתי אותו: "ה

"  ו האופן?ותלה?" "כן" הוא ענה. "והיית רוצה שיציקו לך בא
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עכשי "ל נלך  "אז  להתנ א".  הלכנו  ,צל"ו  של    אמרתי.  לבית 
  יתלא אהב את זה. אבל מבחינ  ה והוא ביקש סליחה. הוא הילד

 נוכי. אקט חי  זה היה
  בן הלך עם חברים לים, דג דג, ה   12או    11יל  בגנוסף:  סיפור  

ימות.   בצנצנת  "הדג  לו:  בצנצנת. אמרתי  הביתה  אותו  והביא 
ים."  אותו ל אותו או שנחזיר    נאכלות, או שוי אז יש שתי אפשר 

חזיר  טן בגודל של אצבע( ההחלטה הייתה להנט)זה היה דג ק
 למים.   רר אותווהוא שח  ףאותו לים. נסענו לחו

הקהפעול מאודטנוות  האלו  להם  ח  ת  נותנות  הן  כי  שובות 
שלי  כיו הפנימי  המצפן  מתוך  זה  את  עושה  אני  רק    –ון.  לא 

כב לי,  חשוב  שזה  אלאן  בגלל  את    כדי  אדם,  יקלטו  שהם 
הקדושה(שמעות  המ אפילו  היכן    )או  לפגוע  לא  החיים:  של 

 שלא צריך. 
וות. לפעמים  בר על מ ב גם לדושואם מדברים על החיים אז ח 

י מבוגרים   עם  נניח  לד הולכים  מתה.  חיה  איזושהי  ורואים  ים 
אל    –מגעיל  -ים את הראש ואומרים "איכס חתול. והם מסובב

כשהי נתקלים ינ תסתכל".  בוחנ בחי  ו  היינו  מתה  אות ה  ה  ים 
שלא   )ילד  לראות  חד מקרוב  סקרן  יהיה  לראש  פחדים  לו  פו 

  חשוב לי לערב ת, היה  שלנו מ   בל את זה(. או כשהחתול או הכ
ל הגאותם:  על  או  ופהסתכל  הכלב  מהחתול,  להיפרד  ה, 

אותם.   ולקבור  עין  הציפור,  מוות  זה  מה  יראה  שהילד  כדי 
 . בעין ולא רק בסרטים 
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דרך   הילדים  להכי זאת  סבא וסבתא ואחר ת של הלמוו ן את 

 של ההורים.  כך

 
ת כאלו  ויאצבר אותם לחיים. כי סיטולא רק זה, זו גם דרך לח

ש   מעמיקות החיבור  לחייאת  ללנו  והחיבור  את  חים  ממתן  ים 
וההיפך   ממוות.  את    –הפחד  מגבירים  והניתוק  ההתעלמות 

 הפחדים.
הם במהלך  אלי  עתית שהגתואמיזאת הדרך שלי להעביר להם  

ש  ילהחיים  להבין  לי.  יכול  קטן  אם    תאד  בקלות    מדבריםזה 
פשו בשפה  חשובטה.  איתו  מאוד    מינקות  ותאו  ללמד  זה 

בים בחברה  רכמאוד מוכו לשהפ  ,טיםפשוהלדברים    להתחבר
 שלנו. 

שהם   האינפורמציה  מכל  חשובות  יותר  הרבה  האלו  השיחות 
לשיחה  פתח  עם שהיה  פ  . ובכלמהמדיה ומבית הספר   מקבלים

הייתי   אכזו  אמנצל  ככה  ההזדמנות.  ערוץ    ינת  יוצר 
הילדים.   עם  דברים  קומוניקציה  על  איתם  מדבר  אני 

שמעותיים  מש מ אותם.בדרך  פע  עניינת  רוא הרבה  אני  ה  מים 
היל עם  הילדים.  עם  אמיתית  קומוניקציה  אין  דים  שלהורים 

דולים,  ג  שלי אני מדבר עד היום על כל דבר למרות שהם כבר
עו כלום  דיוח. הורי למשל לא  שאר פתוץ הקומוניקציה נ י ערכ

בשנ  חיינו  לי.  שקורה  מה  ל על  אחד  ואף  שונים  עולמות    אי 
 דבר.   שאל שום
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חשוב   שני  לשבת  מצד  הוור לא  על  רואה  ידלהם  אני  היום   .
ל נוסעים  אליהם  שכשהילדים  מצטרפים  ההורים  בהודו,  טייל 

ו כשהייתי שם  להוד מגיעים    יותוך זמן קצר. אם ההורים שלי ה
'מקהיי אני  תי  מה  חררה'.  בהודו?  רצבל  שלי  ההורים  את  יך 

לא החוסרים    הילדים  את  לספק  חלש אמורים  הם  את  י.  יים 
 חייהם. 

 
רבמקרכן,   ההורים  ים  מנסים חי בים  הילדים.  דרך  ים 

ים דרכם את מה שלא עשו בעצמם, או מפתחים איתם להגש

 קשר תלותי. 

 
עם    או שלםי, כהורה, מחובר  ם אנמעגל. א  יםכאן אנחנו סוגר

( שלי לדרun-dividableעצמי  אני אשחרר את הילדים  כם.  (, 
והם לא  י חיים משלי  כי יש לתמנון,    ואני לא אצמד אליהם כמ

 מעני. ל  מורים לחיותא
 

צריכה  המודעות  ורמת  לעולם,  נפסק  לא  ילדים  גידול  בעצם 

ים ילד  , ילדים, ותלהתפתח ולעלות כל הזמן כדי להכיל תינוק

לשאלה נחזור  אם    . אזילדים הוריםו ם  י נשוא   ילדים  , בוגרים

אנו    –הראשונה   ה ו עלמה  ילדים?  שכשים  היא  שהם תשובה 

 יחד איתם.   יםחמתפת ם אנו תחי מתפ 

 
ב' להיות  חשוב  לכן  את ל  –  'surrenderבהחלט,    פגוש 
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לנו  מצבה מזמנים  שהחיים  ובלי  בלי  ים  להדחיק  בלי  לברוח, 
 . חפשר לנו להתפתאמה ש זה מ  כך.ר  לדחות לאח

 
גה, אני רואה איך הילדים דרלים מו נו ע כל פעם שאנחב  , כהכו 

 ני מגדל אותם. אשמגדלים אותי באותה מידה 
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 שיחה על עסקים
 

 אמיר: מה לדעתך זה ביזנס?

 
מהי ההתנהלות האנושית    יותר היאאה לי ששאלה חשובה  רנ

 יום הזה של ביזנס. בתוך המד
 

 רת?אומ תא זמה 

 
מתנהדב  איך ה  –ם  ילרים  היותזה  חשובדבר  יש ר  את    . 
האנוש הה עגבניות, ת  יתנהלות  מגדל  אני  כולל,  שזה    הטבעית 

ניות או נעליים וכו', ויש את המערכת המסובכת  אני מוכר עגב
לם. על זה  ובו של העה כאן ומשפיעה על מצכל כך שהתפתח

לומר   משהו  אולי  לי  שאני    –יש  הקונספציה  תמיד    ךיר צעל 
 ד. ועו  , להשיג עודגדולל
 

 נס?זה קשור לביז ה למ

 
  היום, אתה רוצהכי בביזנס, כפי שהוא  ס  זה קשור מאוד לביזנ

 , להתפתח. כל הזמן לגדול
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ן בו רצון אבל מה רע ברצון לגדול ולהתפתח? אין תחום שאי

 ן וותק...ובור ניסי לגדול, לצ

 
 השאלה היא איך? 

 
 רבות. לתה רלדעתי השאלה איך לגדול קשו

 
בעית  ילה טדיש גאדם,    אלא לבן  רבותלתר  וש א כל כך ק ל  זה

 מלאכותית. ה  לויש גדי
 

 זו מלאכותית?טבעית ומה   ה? מה זו גדילתן לי דוגמא

 
מח בחלקי, אז   אם אני נינוח בנקודת המוצא שלי, כלומר אני ש 

טבהגדיל היא  ודברים  עה  עושה  שאני  ממה  נהנה  אני  ית. 
ם.  לי לגגתבר ודברים מלד  מוביל  ברד  . מתפתחים באופן טבעי

ין לי מספיק  א  :מוצא של חסר  נקודת מהיא  כותית  דילה מלאג
את כל מה שאני יכול  ואני אעשה    .דולכן אני צריך להשיג עו

זה כ לרוב  רוצה.  סף, אבל לא תמיד  כדי להשיג את מה שאני 
 כסף. זה  

 
 הערכה, כוח.  רה, קיו 

 
כ  לעשות  יכול  שאני  מה  כל  את  אעשה  כ  ידאני  אנ להשיג,  י  י 
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שזה אימל  מאמין  הא  שלת  אבריקנות  הר י.  לא  קנות  יל  הזאת 
ליונרים או  ימעולם. אפילו אנשי העסקים הגדולים, הל  תתמלא

של  ה סוג  מבחינתי  עדיין  הם  בעולם,  ששולטים  מיליארדרים 
כל הזמן בחסר. איך אני    להם. הם  כי כל הזמן חסר   –ים  קבצנ

רוציו הזמן  כל  הם  כי  זה?  את  התפ  םידע  טבעית,    תחותעוד. 
קואתז  תמלעו כשאת,  מרוצרית  ממה  דברים    שיש,  הה  ומשם 

 מהר.  םלפעמים לאט ולפעמי  –חשים בקצב שלהם  תרמ
 

יש לי כמה חברים ציירים שהם אף פעם לא    ומה עם אמנות?

א וע מרוצים.  עוד  מציירים  הם  מ ז  או  מרוצה ו וד.  לא  זיקאי 

 נמצא גם הוא    לבאגם הוא רוצה עוד. הוא אוהב את הנגינה  

 . י דבמחסור תמי 

 
יום  קרא השנמה  גם  גיה, אז  נלוא כ  ותמנח את האה לוקאם את

חסר.  א על  בעיקר  מבוסס  ו  מן ואהמנות  בעצמו  מחצין  עסוק 
בא החוצה.  שלו  החסר  את  מוציא  שלו,  הייסורים    מנותאת 

יותר זהפש וא  –  נייבעי  נכונה  את  לראות  מנות  אב  בעיקר  ר 
אנש   –עתיקה   הם  להםשי  יםהאמנים  מה  לתת  מה  ש    ולא 

 . חוסר שלהםלא מהולהם  ש נסים מהמלאות  ם מתפרלקחת. ה
 

 לא יעשו כלום.  אבל הדרייב נוצר מחוסר, אם הם מלאים הם

 
  להיפך, דווקא במקרה כזה היצירתיות שופעת. כמו ילד שהוא 
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אבל   מטבעו.  אתיצירתי  מאם  משחקים    פילה  הזמן  כל  עליו 
לא    ים. הואירוי לג  אותו  כרמומאתה חונק את היצירתיות שלו  

ועוד    שיתנו  צריך עוד  על  וכונימלו  ומשחקת  מחשב  י  שלט 
 מתוחכמים.  

הבד הילדים  את  רואה  בבקעאואני  כלום   .הים  להם  אין    ;אין 
ם, הם שורקים  להם משחקים, הם אוספים עלים וקולעים אות

השמש    יםמנסהם  ,  ליםהע  דרך את  זכוכית  שברי  עם  לתפוס 
אש,   להדליק  זו    מבחינתי  במשהו.  וקיםעס  הזמן  כל  הםכדי 

החייםיצ יות  מלאים  שלהם  ירתיות,  ילד  ר  הרבה  של  מחיים 
 שהחדר שלו מפוצץ במשחקים.

 
אבנים, או  להיות במחסור ולשחק ביצירתיות ב   ?אז מה עדיף

ויש   יוןבסבשגר    מה עם מישהו  ?וחכמיםלשחק במחשבים מת

 כל הכסף בעולם?לו את 

 
לח אומר  הייתי  לא  אמחסורב  תיואני  ל.  בפחיולא  ות.  טש ת 

ים  רויים שמפיליות הגיכמ כך  דילעל  כל  טרפת שזה  מום היא 
ם מהר מאוד תלות  מפתחי  ם. הילדישלהם  את היצירתיותחונק  

 בגירויים חיצוניים ולא מוציאים שום דבר מעצמם.  
כך כל  גדוש  השוק  כקיםבמשח  למה  שרוצים  ?  אנשים  י 

ם  להקדי כדי  ציא  אמ  ילהרוויח כסף שואלים את עצמם מה אנ
המ שלחתאת  הם  רים  בלהמצי.  ל כ ולה  יאעסוקים  שוק  ניס 

 דברים שהם חסרי ערך לחלוטין. ן  מיליו
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 ?מה זה ערך

 
 ערך זה הבן אדם, האנושיות שלו. 

 
הכו  לו  ויש  בבית מסודר  שגר  ילד  חוויות  נגיד  מחפש  הוא  ל. 

עד שהוא משתעמם ומחפש   תן או ומוצא   במשחקים חדשים, 

 ותר. לל י וכ שמחוויה במשחק 

 
 . הלתוכנו  מכניסה אות  השהחברכודת  למדיוק הב  זו
 

רוצה  הילד  מהחברל  גם  חלק  שהחברים היות  רואה  והוא  ה 

 רוצה להיות חלק מהם... משחקים במשחק החדש והוא שלו 

 
 רה שמה לילד. זו בדיוק המלכודת שהחב

 
רטים של הוליווד. מכל הס  10פי    רוויחותמ  יםקהמשח   חברות

ם, יהילד  ות אתרגים כדי למשחקמייצרות    ן ה   זה שוק אדיר. 

 רות יתעשרו. חבף מהכיס וה או כסי יוצ   ריםכדי שההו 

 
לכ  מעבר  פקטור חשוב,  עלףסועוד  זה שליטה  ככל    ,  אנשים. 

לילד   מגיע  ייותר  מוקדם  שאתה  עליו  שולט  אתה  אתה  ותר. 
והולות  ואצלמפתח   מפסת  עצמו.  א  בשביל  לחשוב  זה  יק  אז 

 ה. טף ושלישני הדברים, כס
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  ורותשתי טבעות הקש  אלו   –  ואחר כך כסףיטה  של  אז קודם

אבבשרשר רוצה ל  ת.  ילד  השני:  מהצד  זה  על  נסתכל  בוא 

מהלח להיות   הזמן ק  כל  רוצים  אנו  טבעי  ובאופן  חברה, 

ן, מ מדברים חדשים כל הז  דברים חדשים. אנשים מתלהבים

 נשארים עם אבני הצור להדליק אש. היינו   אחרת

 
פעם תלו  שוב  צר,  יזה  יכוחלב  יך  תינוק  אתה  להרגאם,  יל  ל 

ם זה נכון? כי הוא יתמכר  א  השאלהאבל    ,מותקאותו למיץ מ
 לזה. 

 
נועדו לשרת נשים, כאלה שלא   נה וסימילקר טאבקות חלב, מ

חלב הלצאת מהבית. וחברות  יכולות להניק או רוצות לעבוד ו 

 תרון. ו לכך פנתנ

 
ה  כל  בעיות  אחריו  גורר  הזה  החהפתרון  רוצות  רובזמן.  ת 

אלדח ש וף  המוצרים  א ת  מנסות שפחלהן,  הן  נ ז  ינ ש ות  יקו  ים 
השאלה    דיכ שלהן.  המוצרים  את  יצרכו  זה    ןלאהיא  שיותר 

יישאר   שהילד  רוצה  אתה  אם  ערך?  בזה  יש  ואיפה  מוביל 
ם  יכה לשיהאמא צר  הו מצבו הטבעי(, למהמחובר לעצמו )שז
ת  א  מש מבודה ולכדי לצאת לע  ?חודשים  3אותו במעון בגיל  

העצמה מ?  החש יא  את  שלליכה  בקיוסר  הילד.  על  ל  כצור  ה 
  ונת לפרוט לך על מיתרי החוסר כדי שגם הילדיםכורכת מהמע
 יהיו בחוסר. שלך  
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הם  אם  אפילו  כסף,  להם  שחסר  מרגישים  אנשים  הרבה 

אבל אולי החוסר ועוד.    צים עודו ם, כמו הטייקונים שרעשירי 

מ שרוצים  מהטייקונים  מורידי וה  יליארדים נובע  את  ם  ם 

זה י  ואול   נולד. שנוק  השרשרת עד התי   ורך כלסר הזה לאחו ה

יש למעלה.  עולה  לעוד  הילד  של  הרצון  כיוונים   שני  הפוך? 

 בשרשרת הזו. כי כולם רוצים עוד. 

 
היא שכו הנקודה  ועודלא משנה,  לעוד  החברה   .לם מכורים 

של  המערבית במשאבים  בטרוף  בשעה   משתמשת  העולם 
השני  שהח החיות  ר  דבל  אלש )  םהעולל  שצי   ( והטבעעל 
   .נמק

   ר.חסהות  תרב  לאה ש זאת התוצ
כל רעיון    ובאיזשהו טוויסט אותו  ופכת  הו)כי החברה לוקחת 

או  ,למסחרי( פעם  שהיה  דבר  לתכל  הופך  טון 'נטי  של    'בון 
רים  כולם מוכ  ולם כולו. בידי הע  ערעיון השפכך אומץ    היום.

ז'רגון זה  שפע.  היום  העיד  לך  .  עשפ  דעתתו  –חדש  ה  ןשל 
ל רוצה  הזמןהגשים  אתה  כל  ההבעי  לאב  .חלומות    יאה 

" חלומות.  הגשמת  מרוב  נהרס  "  Dare to dreamשהעולם 
זה    הייתה אחרות  במילים  אבל  האירווויזיון.  של  הסיסמא 

בראש   מה  התוצ"תעשה  ולא משנה  ילה  המ  תחת  ת".ואשלך, 
 שפע מתחבא חוסר מאוד רציני, שם מאחור. 

 

כמ  פעהש ו המחסור   ליאנגון  יי ו  הם  צריך  א.  האיזוןמצוא   ת 
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ה י כ  . םביניה שהם   שהוא,  יאנגום  הערכים  על  עולה  השפע, 

 היין. 

 
זה   משהו  מילה  קרשפע  זה  חסר.  מסתתר  מאחוריה  אבל   ,

 שמתחזה למשהו אחר. 
 

גובר על השפע. סר  אומר שהח  גורמים, אתה  שניפה  אני רואה  

 החסר מאפיל על השפע?

 
מ ממ  קיבחל  שמחשאני  ה  ז,  בחינתי שפע,  מרוצה  שיש  אני  ה 

עכשי כש   ו.לי  של    התמונעל    וןבעית  יםלתכסמלפעמים, 
אחר  מיליארדר או  לראות,  כזה  קשה  לא  שמח  ואשה  זה    לא 

. אתה רואה אדם  ו לראות את זה בפנים של  . אתה יכולובחלק
כולת לגעת  יבד את הישהוא א  רסכל כך הרבה שנים בחשהוא  

הבן  ת חוטים,  משיכת בשהי תככנוויז אהוא תמיד ב  או להינגע.
 ומו. מקת במתפקדש אים  ח רפשם. זו רו  צמו כבר לאאדם ע

 
 העולם?לאן זה יקח את 

 
 ר חדש שיאמר נמאס לנו מזה. ם דווק עד שי  ,זה הרס

 
, ככול שיש יותר מה שמאיץ את התהליך הזה הן האפשרויות

 , אנשים רוצים יותר. שות דבריםויות לערשאפ
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מאפ  י תרש הטכנולוגיה  אפש .    –תשוקות    יותר  –ת  ויורותר 
 ות להגשים. יותר חלומ

 
דורס  הםסקים  הע  ברו ל  אב טייקונים  יש לא  בישראל  ניים. 

כ  ם י עסק  510,000 כמוני  קטנים  עסקים  רק  רובם  יש  מוך. 

ויש   זה אחוז מועט מאוד. עובדים.    100חברות עם מעל    2000

 ודדים. רוב העסקים הם קטנים. ייקונים ברק ט

 
קיי  מלני  א  ,או  מימקבל  ש נאמילים  א  שו  עשהם    ברורשים 

שיו באינטרנטקורס  עובד.  וק  שזה  להיות  אבל  יכול  ני  א, 
  אני אוהב את מהבר לזה. יש בזה משהו צורם.  תחא משית ליא

את  עו   ישאנ שתמשוך  מסוימת  אנרגיה  יוצר  אני  וכך  שה 
זו צמיחה   אנשים,   דוטבעית. אבל מעט מא  האנשים הנכונים. 

בי  אאפילו  נותנ  הלן  עושים,  שהם  מה  את  לזה  שאוהבים  ים 
 יה. הפוך לאימפרשים רוצים לרוב האנ   ה טבעית.בצורלגדול  

 
כרנד  אבו  ע   געבר  לי  יש  איך עלי,  לעסקים  יועץ  אני  שבו  סק 

לעצמי  י ולהרו  לגייס  רוצה  אני  יותר.  לתמוך ח  כדי  לקוחות 

 . את מה שאנו צריכים  באישתי ובי שיהיה לנו 

 
 קשה.   ת שאלהזו באמ

 

בוע, כל ש , כותב חומריםיו אני עושה את מה שאני עושהכשוע
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ספא צהו  ועו תי  ועושה  ואי ר,  ועושה  מ ן  שה  לסלי   ות קוחפיק 

 למה שאני חושב שמתאים לי להרוויח. 

 
א מתאים לך להרוויח? אני רוצה להבין  חושב ש   התרגע, מה 

 את המשפט הזה.
 

 קיים. תה הכנסה חודשית כדי ל xאני צריך 

 
 אתה בטוח?

 
ביטוחים,  ן כ לי  לה  , יש  הבית+מכוניות  לי  יש  , אותוצ חזיק, 

הדברים  טיולים  אוכל,  ל   ושאר  רוצה  ד במיוחו מי.  עצשאני 

אוג דלשנים אני רוצה לצאת לפנסיה, ואני צריך    כמה וד  בעש

 לעצמי שאהיה זקן. 

 
 זאת בדיוק המלכודת שהניחו לנו. 

 
וזהב שהם טשו אני חברים בסיסים שמלכודת? אלו ד  בעיים 

לה  רציו  חו צורך  כל  מסוים  סכום  מס רוויח  לי  ואין  פיק  דש 

ש ל הכסף,  ניסו  כי קוחות  את  צריךלי  אני  עוד   עשותל   לכן 

לי  בע  עודות כדי שיכניסו לי עוד לקוחות, או להסביר לוי עילפ

עסקים שאני יכול לעזור להם תמורת תשלום. מה לא בסדר 

 בזה?
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מב אותאני  מערכתין  זאת  אב  האילוצים  ך,  יש שלנו.    הפ  ל 
 משהו בעייתי במהותו. 

 
 ך, שהוא ללמדסק שלעה ה ובין  י רוצ מה שאנ  דל בין מה ההב

 תלמידים?

 
ונותן את המאנ ת מה ש א  בהאו  אני אני  י עושה  קסימום, אבל 

לעשות מאמץ    האינטרס של התלמידאנשים. זה    לא רץ אחרי
)ב לתת  לי  שיש  מה  את  לקבל  משקיכדי  שאני  כמו    ע דיוק 

רוצמאמצים   לקכשאני  לי(.  מ  לבה  חשוב  שבאמת  שהו 
תלמידלפעמים   פחות  וליש  י ים  אם תופעמים    שני באים    ר. 

א מידתל לשיעור  נים  את וני  ל  תואו  תן  כמו    ה הרבהמקסימום 
יותר   יש  אם  אבל  שאדמ תלמידים.  מרגיש  אני  תלמידים,  ני  י 

ה האישי  המגע  כי  כמורה,  אפקטיבי  פחות  מאוד  נהיה  וא 
איש אני    ארבעיםם  ימש ופתאום נר  אדנעושה ס  ינחשוב. אם א

לתת יכול  מהאיש    לארבעים  לא  אמ  את  לקרושהם  בל  ים 
ועדמבחינתי.   ישלמו  יהיי הם  מרוין  אני  מ  ציםו  אבל  הסדנא, 

 זרתי מדי. פתהש ש לא אהיה מרוצה. כי אני מרגי
 

 אנשים.  עשריםסדנאות שבכל אחת   שתי אז תעשה 

 
כון  לי למה שנצמדות ש יהווקא האני מרגיש שד זה כאב ראש.  

 ה. רת לי להתפתח בדרך הנכונמאפש   ,יל
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שב אתה  רצון אז  המו ס מההכנ   ע  לת  ואין  דחף שפחתית  ך 

 לעוד?

 
פ דיו  אל נאמן  ראשוט  ע,  שכשאני  את  יתי  ונותן  לעצמי 

סתם ככה מעצמו.    –אלי כל מה שאני צריך    עהמקסימום, מגי
הספר   את  להוציא  כשהחלטתי  הפחד  'הראשון  למשל  רק 

והייתי צריך לשלם, משהו  ך,  ערשנה ב   20לפני    . זה היה'מת
זהשמבחי   ,ש״ח   15,000ו  כמ ס  נתי  אניהיה  אדיר.  יודע    כום 

ע הרבה כסף, אבל עבורי באותו  שמא נזה ל  םאחרי  שלאנשים
סכ היה  זה  ממש  א  וםהזמן  הפה.  אל  מהיד  חיינו  כי  דיר, 

סכ להוציא  ובשביל  שבמינימום.  צריך  מינימום  הייתי  כזה  ום 
הגל את  אברד  רצידפנות.  להל  לוויתי  תי  לא  הספר.  את  וציא 
ואז  יצא והספר יצאספר  הש חשוב    מי שזהסף. אמרתי לעצכ  .

היה   הרגשתי  אירה  השתחר  אילוכזה  רגע  מאותו  חסימה.  זו 
ל מיני מקומות. בלי לחפש, הוא פשוט  כמו  שהכסף מגיע אלינ 

אני לא אומר שאני צריך כך וכך כסף כדי לחיות. אם אין  בא.  
את  ם מה שיש. אבל אני לא דוחה  עדר  ומסת  לי אני מצטמצם

 ים. מספקם  שהחיי  מה שבא. כי זה מה
 

סתדר. אני א  מךעשות את זה ואמרת לעצאתה הרגשת צורך ל

 וזה הסתדר. 

 
   יצא לאור בהוצאת מדף'רק הפחד מתהספר '. 
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הסתדר,   שזה  רק  ה לא  לא  זה  וזה  תהליך.  איזשהו  תניע 
שמכרתי הרבה ספרים )אי אפשר להרוויח מספרים פה בארץ(.  

גם עכשיו, יחסית לאנשים    רים.מה שהגיע, הגיע ממקורות אח 
אמצעיםאני    אחרים, מבחינדל  אבל  מרגי.  אני  עשיר  תי    –ש 

דבר עושה    אין  לא  שאני  רוצה  לא    –שאני  שאני  הוא  העניין 
 וצה הרבה.ר
 

היי  מקאם  רצונות  ת  מתעוררים  היו  אולי  ש״ח  מיליון  בל 

 נוספים. 

 
נניח שהייתי מקבל מיליון ש״ח, מה הייתי עושה עם זה? אני  

ש״ח    ערך. כי מיליוןשהייתי משקיע אותו בדברים בעלי  ושב  ח
ב אנראה  סכום  שיעיני  אנשים  יש  עשרות  דיר.  להם  ש 

 זה?מיליונים. מה הם עושים עם כל הכסף ה
 

 לשליטה. ורם הכסף משמש עב

 
 ?למה שלא ישתמשו בו לתועלת 

 

משתנים.  לא  ואנשים  קודם,  להם  שהיה  הדחף  אותו  זה  כי 

ר להם לשחרר אותו, כי זו אותה מאפשהדחף לצבור כסף לא  

אותת אופי,  ותרבכונת  רצון  עו ו ו  לצבור  הם   דת  ככה  ועוד. 

היום   נויים. אני נפגש עם אנשים שיש להם מאות מיליונים. ב
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 200גש עם מישהו שלפי העיתונות יש לו מעל  נפ  יבצהריים אנ 

מיליון ש״ח. מעל סכום מסוים או הכנסה מסוימת בחודש זה 

 סכום. יש לך. אתה לא יכול לבזבז את ה  כמה כבר לא משנה

 
מרוויחים  ני מרוד ואחרים  וים חיים בעשעולם שבו אנלדעתי,  

התפספס   רציני  שמשהו  עולם  זה  לא  מיליארדים,  משהו  בו. 
 ינה בסיסית. מבח  בסדר

 
 אבל זה ידוע שאין שיוויון. 

 
שיוויון של  עניין  לא  בכסף   ;זה  להשתמש  שצריך  אומר    . אני 

חנו  ו נמצאים כאן? בשביל מה אנחנמה אנביל  בסך הכול בש 
אני    ק? בסופו של דברנרבה כסף בבהל שיהיה לי  חיים? בשבי

חיות אחריי,  אמות וכל הכסף ילך. אבל הילדים שלי ימשיכו ל
עזובאי חייב  ה  במוח  משהו  יחיו?  שהם  רוצה  אני  ולם 

להשתנות שאנשים יבינו. שהריצה הזו אחרי משהו שלא נגמר  
 ום מקום. תנו לשלא מביאה או

 

אותם,   משכנע  היית  שראיך  ההמונים  שיעצרו את  את   צים, 

 ם שאנשים נמצאים בו. מרוץ העכברי –הם הריצה של

 
מרק  יקרה    זה יסבול  שמשהוכשהאדם  ויקלוט  לא    פה  ספיק 

לחפש   יכול  הוא  אז  ככה.  לחיות  אמור  לא  הוא  כי  בסדר. 
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 עצור.איזשהו פתרון. אבל כל זמן שהוא לא עוצר, אי אפשר ל
המש  משאבים.  על  רגע  נדבר  בוא  שליאבל  העיקרי  הוא    אב 

לעצמי  מלהיות   לסוחובר  מחובר  שאפשר  ולהיות  אותי  בבים 
לי אותו, הוא    גם לקרוא לזה אהבה. זה משאב שאם ר  יוצ יש 

משאירה   שלא  טבעית  התנהלות  של  סוג  של  איזה  הרס  נתיב 
שז להבין  האנושות  בתוך  ליחידים  לגרום  וצריך  ה  מאחוריה. 

 ב הכי חשוב. החיבור שלי לעצמי. המשא
 

 עצמי?מה זה חיבור ל

 
ת את הילדים להרגיש  זרים לעולם שמתכנו חוחנאנ  עםפוב  ש 

אותם מעצמם. מנתק  ולמעשה  י  חסר  הילדים  ים  ושבלדוגמא, 
גבי שעות   על  שעות  ומעבירים  פלאפון,  או  מסך, מחשב  מול 
האדמה   עם  החיים  של  האדיר  והעושר  וירטואלי.  בעולם 

וא בעצם נותן  נעלם. הילד חושב שהוא משחק אבל הוהטבע  
ל ז  ר חדולתוכנה  למוח.  הוא  לו  כי  שעבוד,  מנותק  ה  כבר 

יודע   לא  והוא  שלו  לש איך  מהמהות  שכח  לחזור  הוא  ם. 
אחרת.לחישאפשר   הם    ות  כי  מיתוסים,  אוהב  מאוד  אני 

למשל   אחרת.  בדרך  אותה  להעביר  שקשה  אמת  מעבירים 
 נשמתו לשטן. כר את  המיתוס של האדם שמו

 
את הריצה   שיפסיקו   –ם  ' את זה לאנשי אז איך אפשר 'למכור

 ו?הז
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צריכים לא    אנחנו  שאנשים  מה  זה  מעצמנו,  לתת  ללמוד 
 יודעים.  

תינוק  נת  נחזור לאישה שנות  בוא נולד  את הילד שלה למעון. 
הולכת    שלושהותוך   והאישה  למעון  אותו  נותנים  חודשים 

פחות ממה שהיא משלמת    חה הואלעבוד. הכסף שהיא מרווי
זה   ב  .שקורה הרבהמשהו  למעון,    צמהם לתת מעומקעכשיו. 

פשוט ללכת    לתינוק,  מעדיפה  היא  שם,  שהיא  כך  ידי  על 
את    יםמפצ  ההורים. ואיך  שלהפק את הרצונות  לעבודה כדי לס

.  צעצועיםלו    יםאו קונ  entertainment  לו  יםמספק  םההילד?  
נותנ   םה מ םמעצמ  יםלא  זה  שצרי.  האנשים    –ך  ה  את  ללמד 

ח אנחנו  של  לתת.  ול  'לקחנים'ברה  א  יםח וקלוקחים  חד  ואף 
 לא יודע לתת. 

 
 זאת נקודה חשובה. 

 
יותר. אקבל  כך  יותר  שאתן  אם  זה  כמה  לנשום.  רק  אנ   כמו  י 

להוציא   צריך  אני  אחנק.  אני  אותו,  להוציא  בלי  אוויר  אקח 
שהם    אנשים  הנקודה היא ללמדאוויר כדי שייכנס אוויר חדש.  

ירוויח מעבעצם  יתנו  הם  אם  מכספם  ו  לא  מעצמם.    –צמם. 
 ם. הם, האהבה שלהשל  ת הזמןא  ותנ שי
 

רה של  אם פעם היינו חברה של ציידים לקטים היום אנו חב

 ה אני מסכים. ם זלקחנים ע



י  ב ג  ו ל א י ד ם ה י י ח ל י  ' צ י  א ט ה  75 ן 

אנ זה  שאנחנובגלל  כפי  נראים  הזמן  חנו  כל  אנחנו  נראים.  ו 
כלשהו. ממקום  להגיע  צריך  וזה  ס  לוקחים,  את  אנו  וחטים 

  כי   ו.מעצמנ חים  אנחנו לוקלמעשה    האדמה ואת האנשים. אבל
 סר לך יותר.  , חיותר   לוקח  אתהככל ש 

שנש  מה  או  השלישי,  שהעולם  חושבים  הם  אנחנו  ממנו,  אר 
בדיוק  סכנהמ מסכנים  אנחנו  נכון.  לא  זה  בסדר.  ואנחנו  ים 

 כמוהם!
 

מש ותיתן  בוא  לאנשים  כשאומרים  שיווקי.  לא  זה  הו אבל 

אמעצ  מה  שואלים  כולם  כי  בעיה,  זו  קשה מך  אקבל?  ני 

 ם. מעצ שים לתת מלאנ 

שכל החיים  שבעיםוג רופאים מעל גיל עומד לפגוש ז   אני היום 

נניח מעל   , אוד גדולום מסכ  ויחו יפה וצברו נתנו מעצמם, הרו 

10   ₪ ונשאר .  מיליון  שלהם  לילדים  ועזרו  בצניעות  חיו  הם 

לעשו  מה  אותי  שאלו  והם  הכסף.  עם  אנשים ת  אלו  כסף? 

 . להם וקיבלו תמורהשנתנו כל החיים ש 

 
 ת עם הכסף?עשולהם ל  מרוא  מה אתה

 
הם ב לדוגמא  אם  אבל  מרוויח.  והכסף  להשקיע,  ינתיים 

א   4%ויחו  הרו  הבשנה  להרוויח ז  יכולים  הם  אם  שואלים  ם 

להרוויח 5% היצר  זה  מרוויחים,  הם  כמה  משנה  לא  זה   .

 יותר. 
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או משהו שבאמת חשוב להם. לא  , שימצהעולם גדוש בבעיות 
 העולם. ל  ש ה  טרופלי הזדברים במצב הקטס  חסר

אותםהי שואל  לנכדים  יתי  להשאיר  רוצים  אתם  עולם  איזה   :
הי  –שלכם?   ש זו  האמיתית  להיות    .לכםרושה  מוכרח  הרי 

אדם,   זכויות  חינוך,  אקולוגיה,  לכם,  חשוב  שבאמת  משהו 
בעי ערך  בעל  מה  תבררו  שקורסת.  ורפואה  שם  ניכם  תשקיעו 

תן  יי  זהת עצמכם.  א רק את זה. גם אשלכם. אבל ל  4-5%את ה
 לכם. שמעות לחיים ש ומ  טעם

חדשה.    תאמין לי שאם הם יעשו את זה הם יתמלאו באנרגיה
 ם. תאו  זה ימלא

 
טוב כדי לגייס אנשים. לומר להם בואו תמצאו את   ' נאום'  זה

שור אינו קמה שיכניס לכם אנרגיה ומשמעות וסיפוק פנימי ש

 לכסף. 

 
ת לא  שזה  להבין  יוחשוב  הרבה  בכסף.  חשוב  לוי  ול  לפעתר 

 בלי לחשוב על תגמול.   ,פת לך ממשהו שאכבגלל  
 

ברור   . לךם מה הם רוציםאבל הבעיה היא שאנשים לא יודעי 

מה אתה אוהב, ללמד את הידע שלך באמצעות הטאי צ'י או 

 הספרים. 

 
 לכל אחד יש משהו חשוב. 
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ל  מה חשוב להם והם נגררים אחרי כ ברור    לרוב האנשים לא 

ים ם ומה הם רוצוברי ם מחה הם למ ברור להמיני אופנות. לא 

מאו אדם  עסק,  בעל  עם  נפגש  אני  מחר  לדוגמא:  ד מעצמם. 

ממנו לבחור דבר אחד מכל הדברים שהוא   מבקשמוכשר ואני 

הוא  בו. מה אתה הכי אוהב לעשות?  לעשות ולהתמקד  יודע 

ה אני מבין למזהות את הדבר הזה.  יודע ללא יודע! הוא לא  

לבחו  יכול  לא  א הוא  כי  הו ר,  בם  על    הוא   וחר, א  מוותר 

ברים האחרים וקשה מאוד לוותר. כי קיים הפחד שיהיה הד

 פחות פרנסה.   לו 

 

 פחות פרנסה יכול להיות לו?  כמה
 

יועץ, הוא עושה גם מזה וגם מ וגם מזה.  הוא  אני מבקש זה 

העי הדבר  את  לבחור  ולממנו  והפחדים קרי  בו,  התמקד 

 להחליט.   מונעים ממנו 

 
 ר? או מבוג  הוא צעיר

 
לדעת מה הם   ו אפילוא  ה לבחורלאנשים קש.  םמישי חוב לקר

 שכבות.  בות הכל שכ הם. כי אוהבים. איפה התשוקה של

 ?  ומה יגידו עלי 

כל הלחץ   מה תחשוב הסביבה, אשתי, המשפחה, החברים... 

 החברתי הזה. 
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משהו מאוד כבד משקל. עניין של    יש כאןהוא צריך להבין ש 
 הלך. מת מ  ניאו ש באמת, א   יים ומוות: אני חיח
 

ל יודע  שלו... הוא  הצרות  עם  לחיות  יודע  הוא  מת.  חיות 

ז  כמה  לל תראה  לך  לוקח  אמן  המרכז מד  את  למצוא  נשים 

מחפשים. מבחינתך  ועדיין  יש כאלה שלומדים שנים  שלהם. 

נולדת. אבל קשה   כי ככהזה טבעי, תעמוד, תשחרר את עצמך  

את  למצוא  ול  לאנשים  אוהבים  שהם  בו מה  נ התמקד  ת לד ו . 

עמ   משהועם   נקבר  לחזור וזה  וקשה  שנים  במשך  בפנים  וק 

מה יודעים  לא  הם  ומ   לזה.  אוהבים  לא  ובן  הם  שהם 

מתלהבים לצאת למסע הזה: לברר מי אני, למצוא את עצמי. 

ה כל  ה את זלכן הם מוותרים או לא מתחילים בכלל. אני רוא

 הזמן.  

לא  היא שהם  אנשים לא מצליחים  מבחינתי אחת הסיבות ש

אתושע אוהבים  מה    ים  התשוקה   –שהם  את  מדחיקים 

שא שלהם.   השיעורים  באחד  אמרת  מפחדים אתה  נשים 

האגן, רוותל את  לשחרר  מלמד  אתה  לך.  מתנגדים  הם  אז   ,

אבל הם מתנגדים לדבר טוב. וזה בדיוק ככה   –את הכתפיים  

הביטחון    ם אחרים, קשה לאנשים לשחרר, כי זהבתחומי גם  

 שלהם. 

 
 סדר? ם שמשהו לא בגישיהם מרם  יבפנבל עמוק  א
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ר ואין בטוח שהם מרגישים. אבל הם לא יודעים מה לא בסד

רגיה לברר. וחוץ מזה יש גם סוג של פחד, שהם נ הא  להם את 

 יצטרכו להשתנות בעקבות הבירור וזה מפחיד. 

 
יותר    הרבהאתה שוקל מה עדיף לך,  אבל כש נכון שזה מפחיד.  

 פחיד להישאר ככה. מ



ג ה        ו אל י הטא בי   ד ם י  ן  י י לח י  ' צ    80 

 



י  ב ג  ו ל א י ד ם ה י י ח ל י  ' צ י  א ט ה  81 ן 

 
 
 

 צ׳י לחייםהטאי  ביןג והדיאל 
 

 אמיר: ניצן, איך בעצם התחלת לעשות טאי צ'י?

 
שנו כבסוף  השבעים,  בגשר  י  שגרתת  אחד  יום  עברתי  בהודו, 

מעל נחל קטן וראיתי על גדות הנחל מישהו עושה משהו שלא  
סם. התבוננתי בו עד שסיים ואז  תי מוקידעתי מה זה, אבל היי

ש ניג  וביקשתי  אליו  אשתי  אות לי  ואהותי.  ילמד  באופן  מד  י 
 נטנסיבי מאוד במשך כשנתיים.אי
 

בודת עם  גאו  (  form)   תנועותהסדרת    תארק    למדתאתה  

 (?pushands)  ות זוג

 
שניהם ביחד.... אבל תמיד נמשכתי לעבודת הזוגות של הטאי  

. גם כל המורים האחרים שלמדתי  ן אותיצ'י. זה מה שהכי עניי
 התמקדו בעבודת זוגות.   מהם

 
את  ני  א ובמיוח  יהטאמדמה  של    ד צ׳י  הזוגות  עבודת  את 

בן  עם  פחה  משהטאי צ'י לניהול מערכות יחסים בעבודה, או ב

לכן אפשר להשליך מהטאי צ׳י לחיים. למשלהזוג     והילדים. 
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להשתרש   פתוח,  ולהישאר  להתקשות  שא   –לא  מה  נחנו  כל 

נ ל אני  פעמים  הרבה  בשיעורים.  האלו  ומדים  בעקרונות  עזר 

בד את המרכז שלך, אאם אתה לא מ  אז  ת בחיים. ציובסיטוא

ה עבוד ב   אתה לא מתחתן עם בן זוג שלא מתאים לך, או עובד

מתאימש צ׳י  לא  הטאי  בין  היחס  את  תופס  אני  ככה  לך.  ה 

 לחיים. 

 
ד  שיש  נכון  נשמע.  שזה  כמו  פשוט  כך  כל  לא  בין  יאלוג  זה 

צ׳י לחיים. אבל זה ממש ל יתרגל  הטאי  א אומר שאם מישהו 
תר. ומצד שני, אפשר לא לדעת  ו לחיות טוב י   ידעצ׳י הוא  אי  ט

מעולה.   ולחיות  צ׳י  טאי  על  א כלום  זהולאז  מדויי יה   י  ק  יה 
כראי   משמש  צ׳י  שהטאי  לומר  אנחנו  יותר  בה  לדרך 

 מתקשרים.  
)-ה'פוש ,  לדוגמא אנ  (זוגותעבודת  הנדס'  יכול  עם  שים 

ים.  חוזר עליהן שוב ושוב בחי   להראות לך את התבניות שאתה
 זה או לא. ת  אם תראה א  אילה האבל השא

 
 בדרך כלל אדם לא רואה את עצמו. 

 
את לראות  קל  כזה.    בתרגול  מתנכי  זה  שאתה  מתקשה  או  גד 

אז   זה,  את  לראות  כדי  נבון  מספיק  אתה  ואם  לחלוטין.  ברור 
לרוב אנשים לא עושים  ה לחיי אפשר אולי להקיש מז ם. אבל 

הקיש  הם  את  אם  ואפילו  האלו.  הקיש ורים  ם  ה  וריםעושים, 



י  ב ג  ו ל א י ד ם ה י י ח ל י  ' צ י  א ט ה  83 ן 

 ו קונספטואליים ולא ממשיים. א  מנטאליים
אצ שלומד  שמישהו  פעמים  כמה  כבר  טא לקרה  צ׳י  נעלם  י  י 

איתו  מ עושה  וכשאני  שנתיים,  שנה  אחרי  וחוזר  השיעורים 
 דם לכן. היה קוהוא הרבה יותר רך ממה שהוא    'פוש הנדס'

 איך זה יכול להיות? 
אומ עונה,אני  והוא  "התקדמת"  לו  עש "  ר  לא    לוםכיתי  אני 
אבל הוא כן עשה. הוא עבר כל מיני דברים בחיים  ".  הבזמן הז

מחברה, מצא בת זוג, או    הוא נפרדולי  ו. אלומשהו השתנה אצ
נוקשה.   יקר לו מת. אי אפשר להכניס את זה למסגרת  מישהו 

 . פלוס אחד זה שניים: אחד  זה לא חשבון
 

כשאנשים טאי   לפעמים  זה  מה  אותי  נות׳י צ   שואלים  אני  ן , 

לוחם  וגד של  מול  מא  אדום  בד  שמחזיק  שוורים  במלחמת 

רך.   גלל שהוא רע בא נקל השור. השור מתקיף את הבד והבד  

לדוגמא   גדול,  כוח  מולך  מגיע  שאם  לאנשים  מסביר  ואני 

עז גדול  לקוח  או  אותך,  לפטר  הרוצים  את  יש ב  או  עסק. 

ה רק ז  י כ להתנגד לכוח הזה בכוח    סכסוך בנישואין. אי אפשר

 בעיות. ד עו   יביא

 
 דברים שלומדים מניסיון.   האל

 
 , לשחרר, עזובח. לו זה הרעיון או הדימוי שלי, לא להתנגד לכ 

 להיות רך כמו הבד ולא להיפגע. 
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לאנשים.  עוזר  ממש  לא  זה  כמו"  "להיות  אומר    כשאתה 
קונ כשקורה  ספטואלמבחינה  האמת,  ברגע  אבל  נכון,  זה  ית 

רגש  מגיבים  אנשים  לתו  תי משהו,  הרגילות    ותבניחוזרים 
הם. לכן חשוב להראות את הדברים בזמן אמת ולא לאחר  של

 מעשה. 
שא מה  עונזה  בי  )בעוצמה    שיעורים.שה  מישהו  דוחף  אני 

או   בהתקשות  מגיב  וכשהוא  אותה(  לשאת  יכול  שהוא 
ה רגשית(, אני עוצר כדי שהוא  ם תגוב בהתמוטטות )שזו בעצ

ל. זהו  עיא יכמה זה ל  עד  םויראה ג  –ת התגובה שלו  יראה א
ף פיזי של מצב רגשי. וזה הזמן להראות לו שאם הוא לא  שיקו

ככה לומדים לאט לאט שיש  ר יציב.  יישאהוא    יגיב בהתקשות
 דרך אחרת.

שלנו  הציוויליזציה  של  הבעיה  זו  את    ;אבל  איבדו  החיים 
שלהממ איזה  שות  "שמע  לקונספטואליים.  והפכו  רעיון  הם 

להעביר    ך אבל איים."  חיב  ל יתסדר לךכוה  טוב. רק תהיה רך
לגוף   הקונספטואלי/מנטאלי  מהעולם  הזה  הרעיון  את 

 הממשי?  
אםגו יח אות  ם  אדם  זה  ו  האם  שלו.  לגוף  שלו,  למרכז  זור 

על   אישפיע  שלו?  החיים  לדעתנסיבות  אפשר  להיות  י  יכול   .
 ל להיות שלא. ן, יכושכ

הוא  ם  יבמספר הגורמים המעור  –ה  שוב פעם, זה לא מתמטיק
כך א  ולגד  כל  לאף  לתת  שאין  אבל אפשר  זה.  על  חד שליטה 
 כיוון. 
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בשני, הם זמן אחד  ל הים כחמהכוחות המנוגדים האלו, שנל 

בין   מלחמות  בעולם:  מקום  בכל  הם  הפרט  ברמת  רק  לא 

מהומות   והעני.  העשיר  והחלש,  מקום ומאבקי החזק  בכל  ם 

ליקנים בפו רהברקזיט באנגליה, או הוגם שיוויון כוחות, כמו  

בארצות  קרמווהד אצלנו  הטים  הפוליטי  ובוהו  והתוהו  ברית 

לי, ם הכוח שם עתילחל  בארץ. אתמול אמרת לי בשיעור "א 

הרמוניה  נוצרת  ככה  יציב".  שתישאר  ותראה  לתוכו  תרפה 

מאפשר למצוא י צ'י  ושנינו מפסיקים להתאמץ. אז אולי הטא

 ?איזון בעולם המורכב הזה

 
זה טא זו סתם  'צ  יאולי. אבל מה  נו  להמיי?  ן לה  תשכל אחד 

המשיכה,   כוח  כמו  בסיסית  חוקיות  זו  בעיניי,  אחר.  פירוש 
ת בכל מקום באותה הצורה. והשאלה  ית שעובדיקל פיז  ותחוקי

 היא אם אתה מבין איך המערכת הזאת עובדת.
 

א להפיץ  חשוב  הרעילכן  ייחשפו  ת  שאנשים  האלו.  ונות 

 ה. י זאת ויחיו יותר בהרמונלחוקיות ה

 
ר לחשוף הרבה אנשים לזה והם  ש ל חשיפה, אפ ש   יןזה לא עני 

שטויות   שזה  ל  –יגידו  שזה  שיגידו  ו  א   –אותם  ין  מעניא  או 
זמן ש  לכך  להקדיש  ירצו  לא  אבל  אותם,  מעניין  שזה    יגידו 

שבאמתואנרגיה  מי  את  למצוא  צריך  אז  עניין  רוצה    .  לא  וזה 
 של חשיפה. 
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 . מעט שרוציםהת אחושף להרבה, אתה מוצא אבל אם אתה 

 
חושב  א לא  לי  ש ני  יש  אם  הפוך.  זה  לדעתי  ככה.  עובד  זה 

מד שזה  מי  אז  להציע,  י אלי  ברמשהו  לזה ו  זה  ימשך  הוא   .
שצריך לעשות את הצעד הראשון, לא אני. ברגע שאני חושף  

 לה. קים האאני עושה מאמץ והולך נגד החו
 

 זוא   ים שהוא מפיץ עם הרוח. לא ברור לי, נניח עץ יש לו זרע

 . ם מאותו סוגצי ע גדלים עוד

 
פרסומות  אבל  כן,   עושה  לא  העץ  טבעית.  בצורה  קורה  זה 

 אתרים. ומקדמי  ם  ניומשתמש ביח"צ
 

אני   המעוניינים.  למשוך את  כדי  לרבים,  להגיע  חשוב  ועדיין 

שהתחלתי,   לפני  הייתי  איך  יותר   40בגיל  זוכר  הרבה  הייתי 

תר. לא מוו ם ו חלוחמני, על כל דבר הייתי נאגרסיבי, קשוח, ל 

השפעה טובה עלי, להרפות לשחרר, לוותר,   יתהי צ׳י הי טאול

להפסיק   לאחר,  יותר  ה תאלהלתת  כל  זו  מץ  הסיבה זמן. 

שבחרתי להיות יועץ. כי לפני כן הייתי איש עסקים. ובעסקים 

ספקים, עובדים, לקוחות חרים,  צריך להתעמת עם עסקים א

ו  משלמים  לי שלא  הייתה  בזמן.  פועלים   ראקציהינטא  לא 

הע טו פחות   עם  שרוצה ולםבה  מי  חופש.  לי  יש  יועץ  ובתור   .

מבחינתי  לא, לא.  , ומי שתי אי לשמוע מה שיש לי לומר עובד  
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זה ׳סבבה׳ כי אין לי חיכוך עם אף אחד. אז הטאי צ׳י השפיע 

וגם  הזו.  מהבחינה  נעלמו  כאבי    עלי  לי  שהיו  כנראה   –הגב 

 נעלמו. ממתחים ש

 
ל  אפשר  ש מוכן, בהחלט  צר  הבריאר  'י משפהטאי  גם    ות.את 

הגוף.   של  נכון  מתפקוד  הפיזית,  הפסיכולוגית.  וגם  הפיזית 
מוליכהפס מעוגית,  שיעור  ניהול  בכל  מנהל  אני  יחסים.  רכות 

ארבע דקות,  -לפחות  כמה  של  קטנות  יחסים  מערכות  חמש 
א לומושם  מכל  ני  יותר  עצמי  על  אני  יפסיכולוג טיפול  ד   .

רופ מתרגז,  שליהר  ,סמתעצבן,  למ  אש  אחריקוטס  ם,  מות 
יש אין סוף אפשרויות.    –מתחמק, אני לא נוכח, אני כן נוכח  

זו איאדל  ועם כ אחרת, ומכיוון שהאינטראקציה    נטראקציהם 
 היא כל כך צמודה אני לא יכול לברוח וזה ממש בולט. 

 
י כשאתה  נכון,   פועל  אתה  במרכז,  ועומד  משוחרר  ותר רך, 

האנר והמערכת  הגו ית  ט גביעילות  משתפשל  קראתי  רתף   .

שכל ק״ג מיותר במכונית גורם לה לצרוך יותר דלק. ואם  םפע

תרים מהבגאג' )ארגזים עם המיו  ריםאת הדב  יםיא מוצ היינו  

מרגיש  אחד  כל  מתאמץ.  פחות  היה  המנוע  וכו'(  לים  ציוד 

באנשים או תא המטען מלא. צריך לתת    עמוסה   כשהמכונית 

ה תזוז.  שהיא  כדי  גז  ל  יוןע ריותר  המתחים   את הוציא  הוא 

אנרגיה המי  פחות  צורכים  טבעי  באופן  ואז  מהגוף  ותרים 

אני רואה איך אנשים ת מאמץ.  ות בפחובדעו והמערכות בגוף  
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כולו   הגוף  ואז  מכווצות  וידיים  מורמות  כתפיים  עם  נוהגים 

רק אם  יפחת ישחרר  במתח.  המאמץ  המרפקים  את  ו 

איך  משמעותית.  שלי  לעו״ד  סיפרתי  ה  טאי ה   פעם  שפיע  צ'י 

ה  ליע צ׳י שני לאורך  לטאי  קשור  לא  זה  לי  אמר  הוא  אז  ם. 

 אלא לזה שהתבגרת. 

 
אחר    או כל דברהטאי צ'י )מתכוון ש לזה אני  נבונה.  ה  יראמ  זו

הוא עושה(  פקטור    שאני  לבודד  יכול  לא  אני  ממערכת.  חלק 
 ה את זה. וך המערכת ולומר, זהו זה, זה מה שעש אחד מת

 
 ?רהיך כמו צ'י על אי  ט הומה ההשפעה של 

 
איך במשך השנים אני עולה במין ספירלה, חוזר כל    ואהאני ר

הדב לאותם  אם  ריהזמן  מדויורואה  מעודנים  ותם  קים, 
אני נאלץ    –  העבודה עם התלמידים מזינה אותי   ועמוקים יותר.

אותם אצלי. אני בודק אם זה עובד    ה מחדדלהסביר דברים וז
ם חדשים  ריה, ודבי עבודכד  ךולא עובד, בוחן את עצמי ת   או

לים לי. אתה רואה אותי בשיעור, בתוך השיעור עולים לי  מתג
 ם לפני כן. שוב עליהולתי לח יכש  דברים שלא

 
 זו יצירתיות. 

 
 כן, הדיאלוג עם התלמידים מוציא ממני יצירתיות. 
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שמגיע לרמה גבוהה של מומחיות יכול  מומחה  יש דבר כזה ש

 בעבר   :סו יק וגמא פ דש. לדו חהש ם וליצור מלשבור את הכללי 

בתי שהוא יודע לצייר רק דמויות שבורות, הפוכות, חלקי  חש

וגוף במוזי כשהיי  אבל .  פנים  צייר תי  שהוא  ראיתי  שלו.  און 

ציורים מדויקים כמו צילום במצלמה עם הקפדה על כל פרט. 

כשהו  הגיערק  ריאליסט   א  ציור  של  גבוהה  מאוד  י לדרגה 

ל היה  יכול  הוא  א חק ומדויק,  הפני ת  לשב ת  אותם   ורם, 

 ם ולקבוע כללים חדשים.לקי לח

 
 כן יש לזה קשר. 

 
לא   20ולפני    הלימודשל  ה  אמרת שאתה עולה בספירל שנים 

 היית כפי שאתה היום. 

 
לחזור   אוהבים  אנשים  בראש.  פעולה  חופש  יצירתית,  רוח  זו 

תבניע אבלל  שיש.  מה  זה  שהתבנית  וחושבים  או    ות  מורה 
יז. הוא  קרי את פלדנ  מהח לדוגככה. קים  דבמאסטר טוב לא עו

עם   עבד  הוא  סקרן,  היה  הוא  פלדנקרייז.  לא התמחה בשיטת 
יף בגוה וה אופן  כך כל האנשים  צירתי  שיטה התפתחה. ואחר 
 למדו ממנו את 'שיטת פלדנקרייז'.   –התלמידים    –

רו לא  'שיטתצה שהתאני  את  יעשו  שלי  אני  '  מיכאלי   למידים 
יצירתי יהיו  שהם  לשתה  ים,רוצה  הייה  את  לקחכוהם  ת  לת 

ולבדוק אותו, לבחון אותו ולגלות בו משהו חדש, אני  מ שהו 
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ככה עושים את    :בנית מסוימתעל ידי תכבול    יותלה  לא רוצה
הרבה  זה ואם אני זז ס״מ הצידה זה לא טוב. אני רואה את זה  

כה עושים  כ "יש דברים מאוד מקובלים ש   –י צ׳י  לם הטאבעו
ככה. אני    יוקלא בד  זהלעומק,    ת זהם איודק וכשב  "בטאי צ׳י!

את   שבנו  הגדולים  שהמאסטרים  התנועותוסדרמאמין    ת 
(formsב )תו האופן. אחר כך הם לימדו  ברים באודקו את הד

כל   שלהם.  התלמידים  את  לימדו  והתלמידים  התלמידים  את 
מע לדדור  ונשארת  ביר  נעלמת  המהות  ולבסוף  הבא  רק  ור 

 צורה. 
 

 . ת אותו הדברא ים ר ם מעבי היא נעלמת כי ה

 
ליבה  מעביר  הם יש  אדם  לכל  המהות.  את  ולא  הצורה  את  ים 

הוא ואם  לעו  בודק  מקורית,  ימשהו  הוא  מה  מק  את  עשה 
היכולת   את  לו  תהיה  שינוי.  טוויסט,  איזה  עם  עושה  שהוא 

 המבט שלו.   מנקודתהגאונית להוסיף משהו  
 

 ילטר האישי שלו. הטאי צ׳י יעבור דרך הפ 

 
ו. כמו שלכל  שית של האיך  א יתבטא בדרו. הר ק פילטלא בדיו

היא שהמוזיקה  למרות  ייחודי  צליל  יש  מוזיקלי    אותה  כלי 
מדגיש את זה שוב ושוב. לא להעתיק, אלא    לכן אני  המוזיקה.

 לגלות מה נכון דרך הניסיון האישי שלי. 
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ז אתה  בגלל  מקפיד  ה  התנועותלא  שכform)   בסדרת  ולם ( 

 נועות?יעשו בדיוק את אותן ת 

 
י אותו הדבר אלא אם כן  ים טאי צ׳וש עשני אנשים ש אה  רתלא  

ינתי  . מבחךשל  הגוף  הוא לאהגוף שלי  הם רובוטים ביוניים.  
לעקרונותאם   נשמע  את    –  אתה  מוציא  במרכז,  רך,  אתה 

מעצמך   לחרוג  מבלי  מהשורש  חשוב.  ה  בר הדזה    –התנועה 
את   תעשה  ז   תהתנועוסדרת  אם  אז  האלה  העקרונות  ה  לפי 

 עושה. י  כמו שאנ  להיראות  לא אמור  מצוין. זה
 

שמלמדי  ות שונ  סדרות יתי  רא כאלה  יש  עושים,  ם שאנשים 

 לא. כאלה ש ישק בתנועות ולדיי

 
רוצה לדייק בעקרונות! אין לי בעיה עם הדיוק. אבל אני    אני

 ת. צורנית ולא  רוצה לדייק בעקרונו
. ואת  תר קשה לגלות את העקרונות יותר קל לחקות צורנית, יו

 .מלמדים  זה לא
ש  לא  מלמדזה  ר  יםלא  לא  מכוונה  שבעצמם  כאלו  יש  עה. 

דעים  אלו שיוכ  ק צורה. ויש ירים ריודעים את העקרונות ומעב
לא  את   פשוט  הם  אותם.  ללמד  יודעים  לא  אבל  העקרונות, 

לתל נכון  מה  לראות  באיכולים  המיד  להם  ותו  קשה  אז  רגע, 
שא זה  אללמד.  לא  צ׳י  טאי  של  מאסטר  יותה  שאתה  דע  ומר 

 טוב.  ללמד
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נכו נכ שאתה    ן, ון,  יודע זה  שאתה  אומר  לא  זה  טוב  מהנדס 

 ללמד הנדסה. 

 
ח ז ויש כה דבר  רק בה שמתמקאלשוב!  של  דים  פן הלחימתי 

הרצון   לחיבור.  הרצון  על  גובר  להתגבר  והרצון  צ'י  הטאי 
דב   יותרשאני    להוכיח של  בסופו  בחוץ  מתבטא  ר  חזק 

וון  לזה התכ   .י מדויק ה עד כמה אנולא משנ  –באיזושהי דרך  
צ׳י  נגצ׳א כשאמר  מאנג  בהפס" נג   Invest in)   "דתשקיע 

lossןחוניצולא ב  דהפסיע ב(, להשק . 
 

 י אין קרבות?בטאי צ׳ למה

 
 יש, יש, ועוד איך יש. 

 
 אני לא ראיתי. 

 
זו עוד דוגמה לבלבול בין    רים.מת שווזה נראה לרוב כמו מלח

רואקו אתה  למציאות.  ביונספציות  זה  את  רטונים  ס  –טיוב  ה 
 . מול קרטה  ׳יל טאי צש 
 

 מה זאת אומרת? מה הקשר?

 
שעושה   מסוים  אדם  צ׳בן  נגדטאי  נלחם  אדם  ב  י  אחר  ין 
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האנשים  שעוש  מעל  חוץ  דבר  שום  על  מעיד  לא  זה  קרטה.  ה 
 קרטה.   א עלצ'י ולהמסויימים האלו. לא על טאי  

 
 יות שלהם?זה לא מעיד על האומנו

 
צח, זה  יננה מי  שר. לא מש קה שום  לום, אין לזכלום, כלום, כ

 יוכיח כלום על האומנויות האלו.   לא
 

 ?ת עם מישהולהתעמ   האם יצא לך פעם

 
עכשיו  מתעמתים  כולנו   פיזי?  באופן  מתכוון  אתה  הזמן.  כל 

 . ותים ם לעימבפעילות שלי בשטחים אני נקלע פה וש 
 

רוכ על  פעם  לי  אופנסיפרת  הכבשים ב  את  לדרוס  שרצה   וע 

 ך. רבדועמדת לו 

 
זהכ אבל  א  ן,  קרבותמימצב  אמיתי,    תי.  מצב  לא  הם  הזירה 

קרבות   אלו  אם  חוקים  'סטיילפרי  'אלא  מש   –  ללא  הו  שזה 
להוכיח  שאני   כדי  מישהו?  עם  להילחם  לי  למה  מבין.  לא 

הצגה כדי שאחרים    י זואו אולשאני יותר חזק? זה לא שפוי!  
זה את  אנשים מכים  ו? מה כל כך מהנה בלראות  יסתכלו ויהנ

 
   '111ראה עמ 
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שה במסגרת הזו לא יעזור לך  כל מה שתע,  א יהיהה? איך שלז
 הבנק.   עם פקידח  להיות ויכויכול    האמת. ורגע האמתברגע  

 
 מה אתה עושה בוויכוח עם פקיד הבנק?

 
גע אתה מרגיש  ראותו ה. ב' בלו פרינט'אני לא יודע, כי זה לא  
מקשיב   אדם,  הבן  עצמיאת  את  גם  בודק  ואני  אני  לו.  אולי   .

ו צודק?  הטועה  השוא  לעשואלעצם  מה  בסיטואציה  ה  ת 
לה במקום  תבנית  אחר  חיפוש  היא  לכזאת,  שקורה  קשיב  מה 

 שאלה שמחפשת תבנית. כון. זו  עת מה נלדו
 

צ'י. התרגול בטאי הפיזי של הטאי  לאספקט  רגע   בוא נחזור 

זיז מפרקים והגוף תח חסימות, עובד על מרידיאנים, מוצ׳י פ

או נה מריצה  שו צ׳י, בגול בטאי  רלכן התיות משומן.  הופך לה 

 ספורט מאומץ, לא שוחק את הגוף. 

 
אנשים לש   חדשים  ועדיין  שליעשיבואו  יעבדוורים  קשה    נו 

 מאוד. 
 

 במה הקושי?

 
לר מתחילות  הרגליים  פיזי,  כשמגיעים  אפילו  גם  אנשים  עוד. 

בודיש  להזיע  -הם  מתחילים  הם  שלהם  בילדרס  והרגליים 
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כש  כזרועדות.  אחד  אני  מגיע  לענה  לו  עםותן  חורה  ב  בוד 
ותם  . ותוך שניה הוא רועד וקשה לו לעמוד. זה מפתיע אקטנה

  ר מחוב  לאאבל החוזק הזה  חזקים.    שהם מאוד  י הם חושביםכ
 הוא מנותק, צף באוויר.   –
 

 אחר.  ריל שרי בחדר כושר כל תרגיל מפע 

 
לא שאני  עונש  הם  כושר  והכ   חדרי  אותם.  המציא  מי  י  יודע 

שנער  עושנורא  זה,  יים  את  הגום  עדייף  כי  מתפתח  שלהם  ן 
שהם בכך  הגוף  של  ההתפתחות  את  חוסמים  ים  מפתח  והם 

 רים אחרים. פרד משרי וימים בנסשרירים מ
להשתמחשו כחב  ולא  כמכלול  בגוף  אח  לקיםש  מהםשכל    ד 

מ  ע מגי  זה בנפרד.    פועל ובעיקר  התרגול    . הזוגות  ת עבודעם 
מכונ   ,למשל בונה  בונה כשמהנדס  הוא  מכלול,  כאותה    ית 

הרבה, הגה לבד לא יעשה הרבה. אבל    ד לא יעשו לבלגלים  הג
משתמש  בגכשאנחנו  שה ים  שלנו,  מכונה  ווף  פא  י  מופלאה 

 אנחנו משתמשים בכל חלק בנפרד. מיליון ממכונית,  
 

 טוב?ומה רע בכך, למה זה לא 

 
 ולשה באחרים. כי זה יוצר עומס בחלקים מסוימים וח

 

רה זהה. צו כתוב בא יכולה ללשמאל    ב ביד ימין. אבל אני כות
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 ד ימין היא על העכבר. י 

 
יד  כרחתי את  בצד שמאל, ה  שלי  גם אני כותב בימין והעכבר

פעם שהשמאל   בכל  על המחשב  ללמוד.  לעבוד  רוצים  ילדים 
את העכבר. ועדיין לכל  וצאים  שלי, הם מתעצבנים שהם לא מ

יד שמאל קשובה ומקבליד יש תפקיד ש ויד  ונה.  יותר  ימין  ת 
ויוצאעפ החוצילה  עדיי  ה.ת  הידיים.  אבל  בין  לתאם  חשוב  ן 

לשמאל   ימין  בין  א  לא  –התיאום  בידיים  בגוף  רק  היה    –לא 
שאני  העב העיקרית  אצל  ודה  שונה  )וזה  לעשות.  צריך  הייתי 

 כל בן אדם(. 
 

 .. . אתן דוגמ

 
 היה עצלן. צד ימין שלי עבד קשה וחזק וצד שמאל  

 

 יו?ומה השתפר עכש 

 
שנ צ אינטגריצרתי   בין  הצדדיה  אינטגרצ יםי  לא  .  זה  יה 

אחד שכל  אלא  הדבר  אותו  את  עושים  את  ממל  ששניהם  א 
 שלם.  רים משהווביחד יוצתפקידו  

 
ימה קשות, כמו קונג פו, קרטה, הם הרבה יותר אומנויות לח

 ויות רכות שקטות. מאומנ  פופולריות 
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  שים קונג פו הפרדה הזאת. יש אנשים שעואני לא אוהב את ה
וא שעושיחרך  טאי  רים  אבצ' ם  קשה.  בנוי  י  העולם  בגדול,  ל 

ל אותך  ללמד  מבטיחים  זה.  תלהיות  על  אתה  שיטה  חזק.  מד 
עליךש  ולהתג  תגן  להילחם  משהו  ותדע  זה  אחרים.  על  בר 

טאי   מבחינתי,  אבל,  אנשים.  זושמושך  הגנה    צ'י  אמנות  לא 
 ה ההבדל בין כוח לעצמה. אלא אמנות חיבור. ז

 
 תסביר... 

 
וס קיר עם  להר   יםמצליחא  ל  נחנושאם א   מלמדים אותנווח:  כ

  ע בור את מה שמפרילש   לויק  5שתמש בפטיש  נפטיש קטן אז  
עוצנול לגמרי  מה.  אחרת  לפועלת  למה  אם  .  הקיר  את  שבור 

להיכנס   האפשר  שבאיםדרך  אלה  אצלי    ללמוד  דלת? 
ו שונה,  משהו  שם  שיש  האנשים  מרגישים  הם  מבחינתי, 

שאניהנכונ מה  אצלם  ים.  יקלט  אם    .אעשה  רק  ד  תלמי הכי 
ללמוד  ופתוח  קשוב רוצה  לובאמת  להעביר  יכול  אני  את  ,  ו 

שוני. ואם למתרגל אין  הגלם הראומר  זה ח  הדברים החשובים.
 שות. את זה, אז אין מה לע

  –ק. הגוף בנוי מרבדים רבדים  ר לעומאבל בוא ניכנס קצת יות
אחד    פיזי, ובכל  אנרגטי.  להרגשי,  אפשר  והוא  מהם  עמיק 

ויותר  ינהיה   סוף    יותר ו  עודןמותר  אין  מתגלות.  אפשרויות 
לגלות. שאפשר  ש הרבה  אבל    למה  עמסתכמאלה  מהלים    ל 

 . אומרים שזה לא טאי צ׳ישה בשיעורים  שאני עו
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 זה טאי צ׳י שאתה החלטת לעשות. 

 
טאי  כ כך משנן  כל  לא  זה  צ'י,  טאי  לא  אומר  צ'י,  אני  לכן  ה. 

 ה. זו סתם מיל  שטאי צ׳י
 

הגדרה לס לצ׳י קונג שהם   א לאהי זו.  ה ג הפעילות  ו זו  דומה 

לגמישות בודדים  לונשימ  תרגילים  דומה  ולא  שזה יוגה  ות, 

 גמישות. מתיחות ו 

 
דומה   היוגה  לעו עולם  בו  מאוד  יש  צ׳י,  הטאי  אינספור  לם 

ו מבחינ  אבל  סוגים. זרמים  צ'י  הטאי  את  שמייחד  ז מה    התי 
  , אורך השנים לתוך כדי אימון,  .  הזוגות  בודתע  –  ה'פוש הנדס'

של  פתח  מ  אתה שנה  אחרי  אם  לא.  ומה  נכון  למה  רגישות 
תעש תרג אתה  מתח  מישהועם    'הנדס -פוש 'ה  ול  תראה  יל, 

 אליהם קודם לכן.   עולם שלם של דברים שלא שמת לב
 

 . ה אצלי נכון, זה מה שקר

 
שא אדם  הבן  את  להרגיש  למדת  ותוך  כי  בו.  נוגע  תה 

וק  ת שלך גדלה,שהרגישו הו  ש ח, הופך למ ישמה שהיה מכני 
וורמ ברגיש כב  להשתמש  לומד  גם  אתה  ובהדרגה,  ות  מעודן, 

 ת.  הזא
מה רוצים ממך. אחר כך  לא מבין  אתה  תחלה  זה התהליך: בה
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לאט  לומד  וש   אתה  שלך  הגוף  את  לחוש  להיפתח,  ל  לאט 
ל  האדם עדיין  אתה  הזה  בשלב  אבל  מה  שמולך.  יודע  א 

ו זה.  עם  הולעשות  הבא  טבעית  השלב  פעולה  ולה  עפ  –א 
זמן  עצמהמ  וריתקשפשוט   תוך  זה  את  שקולטים  כאלה  יש   .

 קצר.
 

 'י?לטפל דרך הטאי צ  בת פעםחש

 
ותר מעניין  מטפל בכל מי שאני עובד איתו. אבל י פין אני  בעקי

היכולות את  לחקור  פעמים  והתפק  אותי  הרבה  הגוף.  של  וד 
לגלות את  אותי יותר    תי למה אני לא מטפל. מושךשואלים או

הפי  תאפשרויו בין  רגטיאניות  ז החיבור  באינטראקציה  ות 
   אנשים.

האינטראקציה ויכוהאנר  על  תמיד  יש  בגטית  הטאי    עולםחים 
 י. צ'
 

 ?למה אתה מתכוון

 
את    מעיפים ם שמזיזים קצת את הגוף או היד ואתה רואה מורי

 התלמידים שלהם. 
 

ציו  פעם  בגוף, ראיתי  אנרגיה  מסלולי  של  ש  ר  צ׳י  יכול  מעין 

 להתפרץ. 
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מורים שנוגעים במישהו ומזיזים    א עלאלזה,    לא מדבר על  יאנ
בקליל א אותו  אוות,  מזיזים  אפילו  בלו  לגתו  בכי  בו  לל.  עת 

 שתפים פעולה או לא. יש ויכוחים אם התלמידים מתמיד  ו
 

 ?מישהו כזהלראות יצא לך פעם 

 
 גליה. המורה שלי באנ  ,כמובן

 
 והוא העיף אותך?

 
 הרבה פעמים!

 
 ?הלשיתפת איתו פעו

 
לא ברובד    –ת... אתה עובד ברובד מסוים  ניינמעודה  קפה זו נ

, אם אתה רוצה  רובד הזה. וביותר  חיצוני, אלא פנימייון ההעל
  אחרת לא  –ח לנוע לפי החוקים שלו  ללמוד אותו, אתה מוכר

 כוון? ללמוד אותו. אתה מבין למה אני מת  תצליח
 

 לא. 

 
ך  תני דוחף אוא  ציה פיזית פשוטה.גמה אינטראקניקח לדו  אבו
א מתנ  תהוא למצוא  לך  עוזר  אני  אז  מעמד.  מחזיק  או  ת  גד 
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הרגל כאן וכו'.    לשים את  אגן,את ה  רש, אומר לך לשחררהשו
שיח.  אתה יותר יציב, אבל אתה עדיין ק   אני דוחף שוב והפעם

ושוב  א יותר,  קצת  לשחרר  לך  עוזר  ובהדרגה  ני  עליך  לוחץ 
 . רנינוח ויציב יות  תחרר ומרגיש אתה מש 

י ולומר "למה  לא לם  ול גכאבל אתה  הקשיב. להישאר קשיח 
,  אתה רוצהיך ש שאר אולה?" אז בסדר, תיתך פעלי לשתף אי

 אבל בשביל מה באת הנה?
רר איך  וף. לבעושים? אנו רוצים להעמיק לתוך הג כי מה אנו  

וזה בדיוק אותו הדבר ברהמכונה הזאת עובדת ביעילות ובד  . 
לדהאנרגטי יכול  לא  אני  את  תע.  כ  ולהבין  לא  עוד  ל  זה  אני 

  להיפתח, להיענות.  מוכרחחווה את זה. וכדי לחוות את זה אני  
והדברבאהבכמו   זה    ה.  את  חווה  שאני  הוא שמרגע  המפתיע 

ולהפסיק אחורה  לחזור  יכול  לא  ירגיש  להיענ  אני  זה  כי  ות, 
מקפיא   אני  עצמי. כאילו  פעו  את  שיתוף  זה  לא  אז  או  לה 

 בלי לגעת בי. ותי  א   מזיז  רה שלי היהומככה ה  תוף פעולה?שי
 

 אתה זזת רק מהכוונה שלו. 

 
 קורה.   פשוטי זה  צב של חיבור אנרגטן, במכ
 

 ?"זזאני לא "תנגד ולומר  לא ניסית פעם לה

 
כי   זה  אני אוכמובן שניסיתי להתנגד,  הב לבדוק דברים. אבל 
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קורה לך  רגטי העמוק  שהו לא טוב, כי ברובד האנעושה לך מ 
מתנגד. אז זה מפצל אותך  אתה  י  יצונ חבד הפיזי הורמשהו, וב

 צ׳ר. ין פנלשניים. עושה לך מ
 

 קעת בך.ח נת א שולהאנרגיה שהו 

 
   צ'ר הוא לא יקפוץ.זה כמו שמקפיצים כדור. אם יש לו פנ

ע שאני  מה  זהאז  הרובד    ושה  לתוך  התלמיד  את  לכוונן 
 ציה. גטי ושם תהיה לנו אינטראקהאנר

ם אומרים  אנשי.  צ'י   יבעולם הטא  םיזה אינספור ויכוחיש על  
פעול משתפים  ושהתלמידים  הצגה  ולא    –ה  שזו  נכון  שזה 

   נכון.
ראקציה  זה לא נכון, כי האינט  ;כולים להתנגד כי הם י  כון,זה נ

כמו   זה  אחר.  ברובד  אהיא  פטיש  שאני  עם  לתקן מחשב  נסה 
אימים  עם כלים שמתא יעבוד. צריך לתקן מחשב  ואיזמל. זה ל
 ולחן. ים ש קנשמת  םולא עם כלי  בלתיקון מחש 

צריך להתכוונן    אני  אז אם אני רוצה להעמיק לרבדים האלה,
שמתלתד כאים  ר  שזה  לעבודה  לומר  יכול  כמובן  אתה  זאת. 

להשתמ קביל   אפשר  ואי  האלה  לרבדים  בזה  רק  ש 
. כי ברגע שאני מתחיל  באינטראקציה הפיזית. אבל זה לא נכון

לאנלהי רגיש  אני מתחיל  ות  הל'רגיה,  את  ש אקרוא'  לי.  מודם 
 לראות דברים שהוא עצמו לא מודע להם.
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 .MRIאו של מפה סוג מין 

 
אנלמ נושל  ומי  בו  יודע  גע  שהוא  לפני  מתקשה  שהוא  רגיש 

שלו מקום. לתת  נגדות  א מתקשה. ואז אני יכול לתת להתשהו
 .ללכת  הלו ללכת לאן שהוא רוצ

א לקראתך,  נע  שאאני  מרגיש  לפנני  עוד  מתקשה  שאני    יתה 
ובנוגע   אותך  תקשוההך.  מוציאה  לקראתי,  שיוצאת  הזו  ת 

דות שלך,  ום להתנגן מק, נותאז אני הופך כיוון   שלך.מהמרכז  
המשקל, כי כבר יצאת מעצמך.    וכמובן שאתה מאבד את שיווי

 ". Attract to emptinessבטאי צ'י קלסיקס "   שנקרא  מה
א אינטראקציה  כשחזוהי  לכדורנרגטית.  נכנסת    , ארץ ה  ללית 

ע נוגעת באדמה. אבל  ך האדרברת  והיא  טמוספירה עד שהיא 
. אז  יא לא שםר שהא אומים את האטמוספירה לרוא  זה שלא

מוספירה של האדם שמולי.  אני רוצה ללמוד להיות רגיש לאט
 תה. חוש אופשוט ל

 
 אתה מרגיש אותו בלי לגעת בו?

 
 בלי לגעת.   כמובן, כל מטפל טוב מרגיש 

תחילים לעבוד  כשמ  ם,פעמיל'כאילו'.    לש יש גם מצבים    אבל
מכניסים אנשים  אנרגטי,  לראש  את    באופן  כתבנית  זה 

הצגותלעש  חיליםומת אין    אבל.  ות  ורגיש,  קשוב  אתה  אם 
ש  הצגה  מצב  שזו  תרגיש  ע  –לא  דשהפעולה  הראש  וברת  רך 



ג ה        ו אל י הטא בי   ד ם י  ן  י י לח י  ' צ    104 

 

כי   לגוף.  פקודה  נותן  בין  והראש  )השהייה(  דיליי  יש 
 לוטין. חלתגובה. וזה ברור  ינטראקציה להא

 
 את זה אבל זה ברור לי.   ויתי חולא  יאנ 

 
. כי  ירורזה בבה תרגיש את הזיוף הק אתאם אתה קשוב מספי

  לכן   שהיתה קודם  על תבנית,  preconceptionה בנויה על  הצג
 על מה שקורה כרגע.   –האמת  בראש, ולא על  

 
מאוד,   ברור  מגיעי זה  איך  לי  ברור  לא  האבל  לרגישות  זו. ם 

 ?יבלהקש  מן, לחקור, א תהרבה שנים לה 

 
ני אתן  , ואכי אתה מניח כרגע הנחה שאתה לא שם  –א ממש  ל

א דוגמא:  חולך  התה  עכש זר  של  ביתה  הפנים  על  מסתכל  יו, 
ושואל,   קרה?"  אשתך  מה  ש "אוי  מרגיש  אתה  קרה  איך 

ה"הלו" שקרה  הו? או שאתה מצלצל לאשתך ושומע לפי  מש 
 משהו. 

 
ות  ניי תבתהשנים אספ   ךרתנוחת הגוף. לאו   פנים, הקול, לפי ה

 ל צלילים. ש

 
אנ מרגיש  אתה  חיצוני.  עדיין  של רגטיזה  "תבניות  לומר    ת. 

רציונים"  צליל אדם  זו  בן  אותו  עם  נמצא  כשאתה  ליזציה. 
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כמו   אותו,  מרגיש  אתה  זמן  מי  שאפשר  הרבה  אם  להרגיש 
מתקשח, איתו  מדבר  מרגי   שאתה  פשוט  נעלב,  או  שים  כועס 

 את זה.
שים את זה מיד,  מרגי ו  אנחנ  צב רוח טובמ  וגם אם יש למישהו 

להי צריכים  לא  אנחנו  גנכון?  אות  כל  גדולים.  חד  אונים 
 כוונון והקשבה יוכל להרגיש.   עם טיפה  יתנומא

 ה איבדנו את היכולת הזאת?אבל למ
 

 ת לנו מהשני, אנחנו עסוקים בעצמנו. לא אכפ כי 

 
כל   בעצמנו  עסוקים  מסתובאנחנו  עצמנו.  הזמן.  סביב  בים 

מיוח על  שקורה  רים  דביון  לשבים  למה  לב  שמים  ולא 
 מסביבנו. 

שאנ מה  צ׳י  חנו  זה  בטאי  שאני ו  –  הקשבה  –לומדים    ככל 
 צמי. לומד יותר להקשיב אני פחות עסוק בע

 
 זאת תובנה חשובה מאוד. 

 
? זה לא עניין  ודם כמה שנים יקח להגיע לרגישות הזושאלת ק

זו.  ה את היכולת    ויש לכל אחד מאיתנכבר עכשיו    של זמן. כי
היאב בעצמךל  עסוק  אתה  עוד  כל  להתגלות  יכולה  לא  .  א 
יכולת טבעיתלמ זו  ים לחפש דברים  נו מעדיפאנח  . אבלעשה 

 ם. זה פשוט מדי בשבילנו. על טבעיים ולהתפעל מה
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 תית. ם הקדמון לא תקשר מילולית אלא תחושם שהאדאומרי 

 
ב'ת חי  הקדמון  העובריהאדם  האנושות  קופה  של  ני  פל  –ת' 

והתחיל להסתכל    (selfconscious)   מודע לעצמו  הישהוא נה 
עצמו למישהמבחו  על  מתקן  כשאני  פעמים  הרבה  את  ץ.  ו 

להתנו כדי  לראחה  למטה  מסתכל  הוא  לאדמה,  אותו  ות  חבר 
פעולה הזאת הוא מנתק את עצמו שוב  בעצם המה אני עושה. ו

ואני אומר: "תרגישמ   תסתכל מבחוץ."   מבפנים, אל  האדמה. 
'להסתכל  ) הגיעמהצורך  שכבר  כזה  ל  היום  בחוץ'  אקסטרים 

  העלותוס בלי להצטלם עם הצלחת ולחוממ  אי אפשר ליהנות
 ם.( סטגראינל

לגמרי,  בשחר שונה  הייתה  התקשורת  הייתה    האנושות  היא 
נ ובתפשית/א יותר  מנטאלית/מילולית.  ופחות  קשורת  נרגטית 

אני כופה  ברור לחלוטין אם  מות, כי זה  אנרגטית אי אפשר לר
 אות.ציל המעיונות שלי  עאת הר

 ר?  ד לשקכמה זמן לוקח לילד קטן ללמו 
נרכ יכולת  זו  יודע שלשקר  זה    א טבעית.יא לשת, האתה  ומה 

  –חנו  לא אנ  וג של פרונט שהואשקר? פיצול. אנחנו מציגים ס
 וזו כבר התקשחות. 

ים לנו  שלמים שנמצאל כך, ממש מדהים. עולמות  זה מעניין כ
יין אותי  מענ  כןם. להמים לב אליש לאף ואנחנו לא  כאן מתחת  

להקש  להרגיש,  כלחקור  חידה  יב.  מעין  הוא  אדם  בן  אין    –ל 
 כמוהו.  אחר  ף אחדא
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 אז אתה מכיר את התלמידים דרך הגוף?

 
שיש   כמו  נגיד  טביעת  לגמרי.  גוף.  טביעת  יש  ככה  אצבע 

מופ  תלמיד שנים  הרבה  לפני  אשלמד  פתאום.  לא  יע  אני  ולי 
שאגע בו, מיד  רגע  ב  אבל  ,ך הוא נראהיאת השם שלו וא  אזכור

ה את  אזכור  המסוים  טביעהאני  המגע  ואת  שלו.    האנרגטית 
אהזה   להגדאי  או  פשר  חזק  נוגע  שהוא  לומר  אפשר  אי  יר. 

 , נזכרים. ם אותו חלש, אבל כשמרגישי
 

 תלמידים שלך עשו?אז אתה זוכר את הדרך שה

 
חלה  תך לצלם אותם בהי תמיד אומר שצריח שזוכר. אנ כן, בט
 שנתיים. שנה  י  אחר  ךואחר כ

 
 ?הרגשהב ?תחושהב אתה מצלם 

 
 א נמחק.עם לאף פ  וזה  'דיסק'כן, זה רשום לי ב  

 מעניין מאוד. 

 
הרבה   אותי,  מרתק  מלהילחם  זה  מרתק  כדי    במישהויותר 

 להוכיח שאני יותר חזק ממנו. 
 

 ?כזו של האחר הקשבה והבנה ד אחרים  האם אתה יכול ללמ
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 לתוך הגוף. קים  מי. מעםים בשיעורי שה מה שאנחנו עוז
 

 יק לתוך הגוף"?ב"להעמ למה אתה מתכוון 

 
העוג הוא  שלהגוף  במן  אנו  יוצאיציאות.  מעצמנו  נחנו  ם 

מגיבים לפי  פועל  וכשאנחנאו    , ברגשיות  כשאנחנו  ים 
היות  במקום ל  –ם אמורים להיות  הרעיונות שלנו על איך דברי

מה   שאנ עם  פעם  בכל  במהשיש.  עסוקים  עכשיו    חנו  שלא 
אנחוץ  מ  נחנוא היד,  את  מרים  כשאני  יכוללגוף.  להרים    י 

זה. י  אני   אותה רק עכשיו ברגע  ם אותה אחר כך  כול להרילא 
 אותה לפני כן. ואני לא יכול להרים  

 . את הידאני מרים    –הופ    :תסתכל
ל פועל  אני  רגשיאם  או  מנטאלית  תבנית  כאפי  לא  אני    –ן  ת 
לראות   קואפשר  אתה  אם  זה  מספיק.  ש את  אנא וב    רוצה י  ז 

ית או הרגשית שלהם  המנטאללהחזיר את התלמידים מהבועה  
הלגוף.  חזרה   שלסיבה  זו  ממנו.  שהגוף  יצאנו  כי  מתקשה.  נו 

שהצט הקליפות  את  מסלק  אני  כדאז  ייגע  ברו  שהתלמיד    –י 
לרגע   יש בל  –אפילו  ושם  שלו,  במרכז  או  אינסוף    יבה 

 רויות. אפש 
 

זה מעני   מרתק!  ממש  עלי תחום  כתבת  פ  ן,  הסעםזה  ברת ? 

 את זה?
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להסביר אפשר  וזהו.    חוויה  איך  לחוות  רק  אפשר  ישירה? 
הם  סבריה עקים  ולא  תמיד  משהו  על  תמיד  הם  הדבר  פים, 

 עצמו. 
 
 

 .2019שנת  בנערכו  השיחות  
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   (2017  סתיו)  נויות הלחימהואמ  –אקטיביזם 
 

לפ אומר  אני  לחצו"נלך"  מתחילים  ואנחנו  הכביש  אוזי  את  ת 
 עם העדר.

ורפת.  ת מטרובמהי  אופנוע שטח  גע מגיח מתנחל עלבאותו ר
וקף אותי ונכנס בעדר. הכבשים  והוא ע  אני קופץ לחסום אותו

הצבבהל  פצותקו וה  אותדה  עובר  מסתוןהוא  אני  בב  ,  וחוזר. 
 ר יעילות והוא עוצר. וחוסם אותו ביותשוב    קופץ

 ר בזעם, עלי עם המקל שלך" הוא אומ"אתה מאיים  
 מקל הליכה.", אני זקן שצריך  "לא

 נה. עו הוא    זקן מגעיל"  "אתה
א  כמוך,  בדיוק  אדם  בן  תחתוך"אני  מדמם?    ם  לא  אני  אותי 

וך  כמ  ובדיוק  של שיקספיר(  יטוטי הצעלה ליפה  )לא יודע מא
ומח אוכל  אדם.  רבן.  אני  בני  על  כולנו  מצביע  אני  הם".  וגם 

 כמוך." חיות בדיוק  לסטינאים, "גם הם רוצים להרועים הפ
 

 וכה. שתיקה אר
 

 הוא אומר.   "אתה שונה"
 כוון?"ה מתאתלמה  "
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 ם לא דיבר איתי אף פעם." אחד מכ  "אתה מדבר איתי. אף
 ו את היד. טתי להוש רתי ו" אמ"וואלה

 ונסע. ובב את האופנוע  ד, וסע, לחץ לי את הי לרג  היסס  ואה
 

אינספור ברשת  רואים  לחימה    אנחנו  אמני  של  סרטונים 
אפלימ מתדגימים  התלמיד  ר  טוהמורה/מאס  –קיף  קציות. 

מכ הצהכש   ק,מרפ  תחוסם:  וקהל  וחיסול.  בעיטה  ופים  לה, 
 רב.   בעמלחא כפיים למיומנות הזאת שהושגה  מו
 

 אמת.ב  קרבות כאלה  ל איןאב
 

נדים על פי תהום  ן ללא הרף. מתנדים כאעל, כולנו מותקפבפו
אקולוגי באלימוחברתית,  שקועים  ומוסרית.  מילולית  ת  ת 

זו שחיתות,  ושמאלפיזית,  ימין  וימין  יהום,  דים  חיוהי  ,שמאל 
הסבי בחזיתות  בפרץ  וזכויות  ,  בתיותשעומדים  החברתיות 

ש ביסטהאדם הם האקטי ימים כלים עושחלקים,  שנ לוים    הת, 
 יפית.ה סיזגבי שנה, במלחמ  על
 

 ני הלחימה? ואיפה אמ
 

שמעות או  דו את המנו כבר מזמן, איבאמנויות הלחימה התאב
שלה  את הןהספיריט  ה.  היחידים  הםילוחמים    ום 

ים.  האימונ  ני הלחימה מסתתרים באולמותאמ  .יםביסטיהאקט
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ת חייהם  שים אקדילה שמב, אהאם לא הגיע הזמן שאמני הקר
א כדי  ניסיון שצברו, למשו בו, יתעוררו? ישתהלל  נויותומלמי

ה לאחד  להצטרף  אלא  את  להרביץ,  ולהוציא  האלה  מאבקים 
יפוק  אמעת העצמית, את הרי לכם יש את המש מיטב מהם? הה

לשוהנחי סיפרות  כ ק  מדוע  אז  טעונות.  זטואציות  מן  שמגיע 
באימונים?   ממשיכים  אתם  בממשיהקרב  תכהצגכים  לית  ות 

 ק? לפייסבו
 

 היישומים.   ע זמןמונים נגמר, הגיהאי  זמן
 

עצמכי   עם  התמודדות  זו  דבר  של  הפחד    –ך  בסופו  עם 
 מולך. ובאדם שמ  –  והאלימות שבך

 
 
 
 
 

נחשפנו לעולם   עיםלרו   ותכלוינ בעיות וההתהבגלל    וזר שדווקאכמה מ
רו זה  המופלא  ה הצאן של  לחלו   .עי  שמחוברים   לאדמה טין  לאנשים 

 אבותינו.  ות כמו אב וחיים, הטבע זורולמח
איז מאדמתאותם  לנשל   בשם  לרעות ם,  מהם  ולמנוע  משיחי,  להט  ה 

ת ואנושית לרמוס רקמה טבעי  ל דורות, זהמקום בו הם רועים דורות עב
 . שניםי אלפ ךהתפתחה במששעדינה 

הגדו  למרות המאמץ  מואנו,  מזל שיצא ל שאנו  ברי  מרגישים  שקיעים, 
ני בד לפני המערב, כבר א , בחינתנו בחיים הזה, שמ ח המאור  לטעוםלנו  

 שנים רבות.
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איתו על מוות אבל אני ברור לי שאני צריכה לדבר  
 . יודעת איך.. לא 

  זוגה למוות בן    אתותה  ורובה שליק  ה ם שניהלתי עם ידיד)תכתובת מיילי

 (. ריכה מינימליתטי שעבר עזהו טקסט אותנ

   
 .ולם ובע  רץאתוך הטירוף בב בכם טוששלומוה  ו היי ניצן מק 

מתמודד  אני  עכש גם  לא  ת  טירוף  עם   והלב  , משלי   קטןיו 

לנסוע אותי  סטיב    מנחה  שם  את   כנראהמסיים  לפורטוגל 

זרה ו חושה מאד מ תדבר שיוצר    –ק מתי  לא ברור בדיו  ;יו חי 

 . וה והאיבוד שלה בו זמניתקו ת של

לא   טעות  אני  עושה  אני  ה  –יודעת אם  גאני  י  במצב רועה  רי 

ו בי  חולים  ועלולה  כ  עםודדות  מ התת  כללבכאב,  הזמן    ות 

טרגיתולהיות מא  צורך  . וד  חשה  ממש  אני  לשם   אבל  לנסוע 

 במצב הזה. דווקא  בריםדולסגור איתו 

ע צר  אני זור יעממש  ה  ה. זסמוות וגסי  ל יכה בדחיפות משהו 

מרגישה    לי  אני  כזאתרי  לגמאבודה  כי  התמודדות   וגם  מול 

 . שם להיותפחד  מתה מ

 

 ם? ודע? בבית חוליוא מהאם ה  ,יזה מצב הואבא
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מהו  חולים,  בבית  ומחובר א  ישן  הזמן  רוב  אבל  ודע, 

נמרץל בטיפול  הוא  גמו   מכשירים.  כבד  לא  עם  וכליות  ר 

הדיאליזה    , דותקמתפ  אותו מ ורק  פחה למש   ם. בחיי   חזיקה 

)כי    םחברי ההוא מנותק מכל  .  ל בו בביתלטפ  רצון ן יכולת ו אי 

ת שהוא מאוד יודע ני  . א( ים האחרונותשנ   14-ב  בהודו חי    הוא

וזבו  הלקורע  ה  דד  את  שליחות בלי  במין  כמו  נוסעת  אני   .

הודו  ל של  הרוח  את  לו  שהביא  האהבה  שלו. ואת  הבת  ל 

הי ולהג שני  על  תודה  לו  האלה, ד ד  בי בי החשו   ברים  ותר ם 

 . ו לי בלעדי  בחיי, שלא היו קורים

 
מוק  הו רובד ע, באיזש הכרהה  איבד את  ם הואלו ארי שאפיזכ
 יכול לשמוע אותך.    עדיין  אהו

צורך  חאת   ש   ליוא  לנסועשה  אותומכיוון  אוהבת    ואת  ;את 
יכו את  הזאת  לחוהאהבה  בתולה  כרגע  צאי  כש  נכון?  ך... 

הזומת האהבה  כאאך  ותתחילי  את    שר ת  איתו.  מתקשרת 
הלה עם  בחיבור  עכשיו  כבר  כיתאמן  הזאת.  היי  כשת  אהבה 
הרגש ש  מאוד  יתח  יםוהכאב  תום,  לאזקו  ל  ואת  הפיל  רוצה 

א למסע שלו )למרות  האלה כשהוא יוצ  והצערעליו את הכאב  
ב אין  עלישלעתים  מתגבר  וזה  ארירה  תמנו(.  חזרי  ד  יבל 

 שורת ביניכם... התק  וץו ערהבך אליו. זלב  לאהבה שאת חשה
 

ניג מדבריםאיך  איך  מולו?  זה  אל  'גסיסה'    שים    לאשעל 

תסת  ודעיםי  חוסר  ייםמתי  על  ל?  מה אהמשיך  האפשרות  ת 
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לו ש עוזרים  איך  מצבו להבי  היה?  את  ולקבל  לא ן  איך   ?

אותו   זמנו?הורגים  ה  טרם  עם  מתמודדים  כעס ה,  כאבאיך 

לא יודעת    פילוא  אני   ?פילו כלפיי אן  פגישאולי הוא י   ל והתסכו 

אני   משנה כי   אבל אולי זה לא  –י  ראות אות אם הוא רוצה ל

למהלא    באמתבאמת    ?בשבילי בכלל  באה   אני    יודעת 

 סעת… ו נ 

 
לך א יכול לתת  יכולאבל    ות לשאלות האלה,תשוב  ני לא    אני 

 ..  .צוא מה נכון בתוכךלעזור לך למאולי  
עצמךבח את  א  ני  נוסעת  את  בגלולימדוע  אולי    שתתחו  ל, 

שמתחתיהאשמ בטוח  אני  אבל  אותה  ה?  אליו.  אהבה    יש 
ש  כשנפגש אהבה  להתלקחה  הר    פניל  –  הראשונתם  שבניתם 

 כם.  עבר ביני  של
אכשיוע גישי  רה קוראת  כשאת  זה,,  המאוד  ת  האהבה    את 

הזאת   מנטאלי,מסוימת  כרעיון  ממשיתכאלא    )לא   תחושה 
ו  ליהאוהתחברי    .בגופך( ושוב,  זמבשושוב  לך  יש    גל תרל  ן. 

פניאת   אל  פנים  שתהיי  עד  אותו  זה  שכשתפגשי  כך  איתו,  ם 
יח בקלות  הא  לתקשר סית  תוכלי  וזהמתוך  הזאת  מה    הבה 

העשיעשה   ותאמפ  .ודהבאת  ישרה  תהיי  אתשוט  מה    רי 
יודעת שעשיתי בלגנישבלבך... כמ ם והכאבתי  ו למשל: "אני 

  רוצה לומר  יאני, אבל  כועס על  ןשאתה עדיי  להניח  וסביר  לך
אמת אני אומרת את זה  וב  ;הכול אני אוהבת אותךרות  למלך ש 

הייתי  מהלב, לא  כ  באה  אחרת  האת  הדרך  חלקל  אתה    זאת. 
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מאוד שלי  ימהחי  גדול  כךם  על  לך  מודה  כל    אני.  ואני  רוצה 
ר איתך טינה..."  א למסע הגדול שלך מפויס ולא תגרושתצ  כך
אתוה במע  ראי  הזיש אהבתך  את  נגבי  האכ  עהים,  לי  יממצחו, 
הותא שירגיו,  כדי  ידו,  את  הדברים  חזיקי  שאר  ואז  נאהב.  ש 

 ואו מאליהם... יב
 

 יים... ר יומלאח
 

הג ניצן,  אתמול היי  חולים.   ישרתעופה  המשדה    עתי   לבית 

הטרמינל דרך    עברתי כש ההמתנהו   יםכל  , לטיסה   אולמות 

  סוג שלב  אהוא נמצ גם  ווה, ששזה בטח מה שסטיב ח  חשבתי 

לעב ב  –  טרמינל  מדויק   . לשםה  מפ  רו המתנה  הביטוי    ממש 

 .  מצב טרמינלי  – הזה

הסצנה   החולים באת  במי לתא  קשה  בית  תי  שבי   . ליםר 

ב מיטות  במסדרון  חולין  סופני עם  הנשמה   , ייםם  מכונות 

וסביבי  וגניח  כאב,  והסקסיות מתרוצצות  ות  היפות  האחיות 

   ת המוות והחיים. אעוד יותר    שמעציםמה  –שיש בפורטוגל 

לו   אל וחיכי אה.  ב  שאני   הודיעו  ייצ ישבתי  שהוא  א  תי 

 ה, לבהתח חדר. מה מיטה הוציאו  שתי אחיותמהדיאליזה ואז 

ז  אותו לא  וגוססקן מאו ז  איש  שזה   חשבתי   . יהיתי  על   ד  שם 

אותיל  אב  ה. המיט זיהה  היד    הוא  והרים את  בתנועה ) מייד 

  אחר כך "אני כל  דומי   , שתי!""זו א  , וקרא  ( רת לי כל כךשמוכ

לבלתהתח   ריש.  מצטער"  כך ז  כות. י  המון  לידו  מן  ישבתי 
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שאמרת.  מה  כל  את  נהדר...   ועשיתי  היה  כ   הוא  זה  מו  רך 

 . תינוק

נחמד במלון  לנו חדר    מיןהז לי ו   לעזורשלי הגיע    לשמחתי אח

החולי  בית  סטיב    , םבאזור  עם  להיות  יכולה  שאני  כל כך 

אחר ולצאת  ול  היום,  אח לוק  ח כך  שהיה.   י עם  מה  את 

פחה, אבל קשה לי להיות המש  צל ון אש י ביום הראת ארחהת

ה הכי כואב לי. אין וז  , עליו ים  ס הם כוע אני מרגישה ששם כי  

 ך זה יכול להיות?ות, אי מ לה כלפי הנוטה לסליחה ומחי  שם

 

עת  יודדבר איתו על מוות אבל אני לא  לי שאני צריכה לברור  

איך ממ  איך...  לקחת  אתלא  שוו ק הת  נו  אני  תו אואלת  וה? 

הא מה  שואלת  מפחד;  הוא  שלו  ם  לגוף  שקורה  חושב  וא 

ה  אם  שואלת  כעכשיו;  עוע וא  משהו,  ס  היה ל  עדיין  מה  או 

  ה שקורה עכשיומשכל    ה ... אני מבינ שותאו לע  לראות רוצה  

 ייו. אני כל כך שמחה שבאתי... יך שהוא חי את חלק מאח זה

 ? עלהבמצב כז  שרקלת  ב איךכתו   י לונגבספר של בארם  הא

לדמ לשאה  להגיד,  חשוב  מה  איך בר?  לפתוח?  לסגור,  ול, 

? הדבר הכי חזק  והלאבד תקולו  ם  לגרו לדבר על המוות בלי  

ה  שאני  זו  כשדיעי חווה  שכולנו,  נ נ ה  מול מות,  לעמוד  צטרך 

השלחוס ולכן  ר  שלנו,  או מות  לכעוס  להאשים,  אפשר  אי 

ללומ אר  "אתה  אדם  וכו בן  'ל  ", חראי  לרצו'  תהיו רק   תבלי 

 
 את מדף בהוצ ר איתכם על מוות' יצאלדב ו לי'הרש 
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ככלו   ותלשנ  כל  לראות  ם.  לי  קשה  ככה,  ך  כבר   הוא אותו 

 .בגוף הזה..  , שםלא כמעט  

   
ש אנ מי  שאת  חש מח  שאת  האהבה  את  זה  תקשרת  אליו,  ה 

 ממש חשוב! 
 לו כועסת? שפחה ש מלמה ה

מבין יכול  שהוא  אני  ואת  אבל  בהכרה  נכון?  איתו,  ה לתקשר 
א הגם  המשיכים  לא,  כאיל  וא  הואלתקשר  מכיוון    רהכבה  ו 

 . עמוק יותרותך ברובד  מע אשוהוא  ש 
ו  אליה  האהבאת  בפועל  כשיו, בדיוק כפי שאמרתי לך לחוש  ע

הזאבתוכך   האהבה  מתוך  מה  ולתקשר  )ולפי  את  ת  שכתבת 
  –ף של האהבה שלך  ן נוסאז כעת תנסי לחוש פזה(,    תעשית א

י את חיה,  הר.  כרגע   גופךוך  בת  –את החיים שמפכים בתוכך  
איתוקתתאז  כון?  נ הזאת    חושתת  מתוך  שרי  ולא    –החיות 

בראש:    מתוך לך  שרצות  התקוות,  הפחדים,  המחשבות 
ם  ונות, הפחדיהמהות שלך. הזיכר  היא  זאתה  ותיהח  .ההאשמ

שמכסהתקוותו על  י,  הזאתמההם  וה  ,ות    אבל  ;ולכיםבאים 
בשמפ  המהות חיים  לתו  גוףיחה  לנו  כרגע,    קשרמאפשרת 

התמיד  וכחתנ לכן  ואת    יים.החשל    אלו  הגוף  של  הואמוות  . 
בעוצ זה  את  עוד  תרגישי  ואפילו  הבאים,  בימים  אדירה  מה 

 ות. ימהוא  יותר כש 
מנס הזאני  למקום  אותך  לכוון  שתוכל ה  כדי  איתו  ה  לדבר  י 

הח  .משם ש כי  החביים  את  יזהו  ש ו  כפי  ביים  בדיוק  ך 
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שלך..שה האהבה  את  מזהה  שלו  האהבה  לחיים  .  תחברי 
ודבריש  אם  ז  או  –משם    בתוכך  להעלנכו  זהמתי  ותדעי  ות  ן 

הנושא.   יותרווה  התקאת  תועיל  אותנו    לא  לוקחת  היא  כי 
שז  אני.  כשיו מהע ק יודע  אבל  ה    תמידהם    ואהבהחיים  שה, 

 . שיו עכ
 

ניצן  אס  לי  או  , תודה  או  אס  אתר  לנפתח   את ים  לוו מ כזה 

 ם למות?הנוטי 

חי    , ק על עצמו ים שהוא חשב רומר המשפחה כועסת כי הם א 

כאילו לשתות, והנה התוצאה...  סיק  הפולא    בהודו   י'יפה '  י חי 

ומתיםשר סובלים  חולים,  ה'פושעים'  )שהם יקי צדול  –  ק  ם 

 קורה. החלט רחוק מזה( זה לא  ב

אואני   להם  לספר  אישי באתי  וש  זה  הוא  ונותן  לא  אוהב 

כך. יש כל  אותו  גם  פטו  אולי  לש  אבל  צריכה  לא   פוט אני 

לחשוב קשה  אותם...   יי שה  לי  שלה בי   שאר וא   ם דיים 

לחזכשא כל    הודו ור  זה  שבוע.  לשכב בעוד  ובודד  משפיל  כך 

וא לגמרי בהכרה. וה  ... יםחול ת  בבי  ככה בחוסר האונים הזה

י על אני  כי כשמה    ודעת  סבא שלי   20ת  ייתי בהאתה מדבר, 

 –פתאום זה קרה    –לבד בבית  י כשהייתי איתו  וכחותמת בנ 

פול בכלל.  א  כך  היה    זהחדתי   םיחי השרוח    עגמרשברור  כל 

 . יפה ריקהוף הוא רק קל הג, בהעז

בצורה   חיים  של  וההשפלה  הסבל  עכשיו  ים יב מכא  זו כאבל 

 אני חושבת...   –פחות יכאב שלו ת המוו. לי 
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לפני    –  חייםה  אתתות יין ולחגוג  אחי לש  אז אצא עכשיו עם

 . ורנו שיגיע ת

   
מיטב את  עושה  את  הנתיכ  שוב,  במצב  מה  ולתך  וזה  ון 

יצטרך  הו  אם  חשוב.ש  שתיסעי,    במצבר  הישאלא  הזה לאחר 
ונראה. דברי עם הרופאזו ה נחיה  רי  ברים וקארמה שלו, אבל 

המצב. שה  את  מרגישה  את  עאם  מתקרב,  ממש  לו  סוף  זרי 
  : "סטיב, כמובן(   שלך  ך. אמרי לו )בדרעזובותר ולולשחרר, ל

א אומרת  ואני  אותך  אוהבת  זאני  אהבה.  ת  מתוך  הכול  ה  זה 
ן  ני לבינך, רק שאצלך הזמ ל ביבדין האסך הכול  .  ן זמ  ין של עני

זמן,   עוד  יש  )אולי(  ואצלי  להיגמר  אגיע  אנ  גםאבל  מתחיל  י 
או במאוחר  ב אולמוקדם  אז  הזה.  הזמן לשחלמצב  הגיע  ר  רי 

להולעז טעם  אין  כבר  מתוךיאחז.וב,  דברי  אבל  החיים    " 
ברור    –שבתוכך   אם  למלך  ורק  הזמן  כאלו.  שהגיע  ילים 

 ן... ודע מה נכת  ךשל  האהבה
   

ממש נגמר. מראה נורא ביחס  ול היה נראה שהגוף כבר  אתמ 

ל והתשוקה  עדהייש  חייםלחיים  שם  ע   תה  שנה.  חצי  ם לפני 

מצאים שם עדיין שלו נ   ך שר, הדיבור והרו זאת, מדהים שהק

 . כל כך מוזר ... כמו מעשה אהבה זה אינטימי  ... ףך הגו בתו 

  כמעטש  רוך   , וצא ממני י   ךרו   הרבה  מון. וכל כך הני נוגעת בו  א

ביטוי ביחסים שלנו. אני מספרת לו לא הצליח לקבל  אף פעם  

ל כך מלאים כאיתו על החיים ה  ( ומדברתלנו ש  ת)הבעל לילה  
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ל  שהוא יפחד  ושלא  חולכ  , זובעחי  כבר  שלו  הגוף  ועי י  יף ה 

ממש מרתק    . מהפניוד רגוע ושוקע יותר ויותר  מאוד. הוא מא

יש שם אור  נוק. תי של    ת מו נוכחו כ   טכמע כזו.  ות בנוכחות  להי 

 מבעד לחולי. 

ופות  ם גע  מפגשומה שהכי יפה זה שאחרי שעות בבית חולים ו 

ם ילון ואנחנו יוצאמאוספת את אחי מהנוטות למות אני  אדם

ותים , שבסמטאות העירות  ת קטנ , יושבים במסעדו בותלרחו 

 סימה. פורטוגל מק   ת. ובו יין ואוכלים ארוחות ט 

 
ש ודק מנ  נגמר  הגוף המבט  כשאנו  ש   .םשיהחו   לת  לנו, 

עלי ושלו מסתכלים  למקום    ,ו,  ויותר  יותר  שוקע  כשהוא 
מרת אלא להיפך,  הות לא רק שלא נג. אבל המבא  ואנו הממש 
החיים    וה אתניתוק... לכן את חולרגע ה  ולכת ומתעצמת עדה

 צורה כל כך עזה. ונוראה... והיופי ב
 
 . תקצ  יל חה לצאת לטי ... אני מוכרי ויי א

 

ברירה  אי  מא ן  מחכהרחה  וכני  לילה  להודו.  אני   לחזור  לי. 

בידי שהוא  ל  יודעת  האלוהי.  בי החסד  המשפח ם  דיי א  ה של 

ע את  דוק יותר והוא יו לים. הוא במקום עמ ולא של בית החו 

משאלה היחידה לי מאד לעזוב. הקשה    ה טוב יותר מאיתנו. ז

 .נה או טיללא חרטה    ו אהבה בתוך עצמ וב  שלי שיהיה בשלום

הוא ישנו.   כנראה בלתי נתפס כל עוד  ל זהאבמור  גוף כבר  הג
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 סטיקס!! ופצ'  ל עםהבאתי לו סושי והוא התרגש ואכ

 
 לאחר יומיים... 

 

רבה זמן לעכל את  ה לי הי ה. בזמן הטיסה ה זהו, חזרתי הבית

ש פגול  –לפגוש בפחד הכי גדול שלי    הזו. זה היה כמווויה  הח

ד מים שתו אותו מק , מו מנדתי מ קום שהכי פחאת סטיב מהמ

בתי בו; עם כל האהבה וכל  ה שם מהרגע הראשון שהתאההי 

נא שבעולם:  ל ההרס  הדרך  ך  אורמן  לטוב כל  שלו,  לאמת 

לו הכול,  לכן באתי אלי לרע.  ו  חוויה   –שקרה  זה מה  ו ו לתת 

 ים קטנים וענקיים של אהבה...ימית ומלאה בניסאינט  כל כך

ה  כמו  שלי  שאח  י זה  שהוא  מ ודיע  שכמעטברג  משבוא    ע 

מולא    תיהחלט קירבה  וחווינו  השעות  לנסוע,  לאחר  פלאה 

כשכל   , לי שםהאחרון שם  ביו מו שהארוכות בבית החולים. וכ

ד י כך  מי  לסטי אגתי  עכשי דאג  המש  ו ב  שלו פ)כי   עדיין  חה 

 . (ולתם בדרכם הםיכ   הם עושים כמיטב  ת שגםלמרות,  כועס 

ד עבש  יםי מקסחור פורטוגזמחלקה חיכה בה תח  אבל אז בפ

בשי סט   עם האני ב  בחרם  בנאמלאי ירּוו טונות  פתאום הודו ,   .

בפתח שם  עמד  להיות    , הוא  שה  יב. סט  םעבא  לו נוכחות 

ר ולמסו  םלה לנסוע בלב שלואני יכו   –כמו נס  הייתה בשבילי  

 ב באהבה. בא להיות עם סטי הוא  את סטיב לידיו כי 

 הישאר וצה ויכול לחליט אם הוא ר א השסטיב עוד ל  נראה לי 

או  וף  גב סביבוקיד  תמ  –א  להזה  ו  רו  אבל   –  נפלאותניסים 
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ל והוא מקב .  בותם טו הוא בידיי   , אני יודעת שמה שלא יהיה

אותו    מעולם לא חוויתי   . וער לזהראוי לה  את האהבה שהוא  

ב  נוכח כך  ל  כ אל ובהיר,  סיגרילי  בלי  בשר כוהול  בלי  ות 

לט  ו וקרואה עתה נולד ו  תינוק רך שזה  כמו  –ותענוגות החיים 

 . וטשיפ  א הכול לל

בוא איתו  הייתי  שהכי    הופלאמימיות  אינט   כזו ני  במקום 

מחל  ממנו:  בפחדתי  גסי חוית  ה,  שםלים,  והייתי  כולי    סה, 

הפחד וכל  ב  עבורו  ידעתי  שהבנמס...  ושהגוף רור  אחד  כול 

 לכולנו.  –זמני  הוא  הזה

המון,   בו  נגעתי  איתו,  גילנישדיברתי  אותו,  אותו קתי  חתי 

 פל בתינוק עם כל כך הרבהו לט כמ ממש  ורניים, ציפ  לו זרתי  וג

 .קשים   כךכל  היו  זה, היחסים שלנו   אהבה. אני לא מבינה את

נ   בל תמיד אמרתי א צחית, הוא חתום ללילה שהאהבה שלנו 

לכלב אני   נו  אם  וגם  ולא מסתדרתרבה    החיים.  זה   –  איתו 

 . הבה א –מה שהיה ותמיד יהיה 

 

יודעת   אומרי אני  עלי שכולם  דרני  אש  ם   נראה כ  טית, מ נורא 

 זה נכון... 

 –  הלאנפ . פורטוגל  עולהי שותה עכשיו יין פורט מכי אנבעיקר 

השי שיםאנ ה תשוקה  ,  של  וחיים  לוב   , וכלהא   ם, קשי לחיים 

 התאהבתי.  – אווירההיין ומזג 

 

רמטית, החיים הם מה שדרמטי,  לא, את לא ד .  רתפי אפאיזה יו
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ת  יו פרור אוקעים בשש   וחנרק אנשכזה... זה  ֶאּפוס מטורף  ין  מ
אתהי לראות  ומפסיקים  לדאוג,    ומיום  צריך  לא  אבל  האפוס. 

י תמיד  אפתיעהחיים  בפינהותו  צפויה,    נו  עם  בלתי  במיוחד 
 ... אהבה ומוות

 
ס  ניצן,  נפהי  האח   17.9-ב  מאיתנורד  טיב  איתו ותו  ייתה 

ליב ותמונ  על  מונחת  הייתה  לילה  של  הה  את  ו  איבד  וא 

 לילה. ב בזועריים כרה אחר הצההה
ושתינו חוות את זה תפסות הזאת כל כך כואב,  תי נ בל הו בשמ

ה  –ביחד   בדרכה  אחת  שמחה  מ  אני .  יאכל  שבעה מש  שאין 

לי מאוד. טובה    זה. האינטימיות   ן אנשים לדבר איתם על ואי

 ילה. ושל ל זה רק שלי 

 אפרת.  , הבתאו  , תמיכהומק הלב על ההבנה והדה לך מע תו 
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נת הלאפרת    ותונתודותיי  מעורר    ילוי וג ומץ  אעל  הלב 
מצבים    שללא )  ההשראה עם  להתמודד  לאחרים  יסייע  ספק 

  וששאלו שאלות ודחפ   קי ואמיר דרורימין ברוצבנילו  ;(םדומי
 . ( לתחושות formרה )ואותי להעניק צ

 
ת  תו, בני האדם, מנסים ללא הרף למן הג'ונגל, אנ  יצאנומאז ש 

למה  )מילולית    צורה אחרת(  חאנש או    עצמו לכש זה    .ויםוו 
מנתק    את הדברים  ולהסביר   ירלהגדרק שהצורך    דבר רע;  ינוא

של בסופו  שאנחמהח  דבר  אותנו  לוגורם  נו  יים  התבצר  לנו 
 . יצרנוש   קונספטה  ות עםזדהלהצורה,  ב

את  לנפות  לעתים,    יכול, הוא כלי ש   חינתיבמדיאלוג  ומכיוון ש 
ו המקו  את  ולחשוףיות  ו התבצרההתנגדויות  ת,  ריהחיות 

 . מעות מהות או מש   להעביר  אמצעיכג  לובדיא  גם פהחרתי  ב
משנ זה  מה  "אבל  לומר  יכולים  בטח  הואעני ה  ה?"אתם    , ין 

הצורהש  ה או    formה )  בימינו,  ומתרוקנת  הגוף(  ולכת 
יום,  ך שהגיע לשיאו התהלי  )שמחת חיים ואהבה(.  תמשמעומ

ה כשהצעיריבתקופת  מעביקורונה,  חיים  רים  מול  הם  את 
אמסיי  םקניהזמסכים,   ואינטראקציה  ודדיםמב  םהחיי  תמים   ,

 ובסיסית כמו מגע נמנעת מאיתנו.   יתחיונ
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ל  ו הכו  בש  קוםמאל הם,  אל הרח  זרהותך בחאני עומד לקחת א"
 יע.  גוף עצמו הופהו ממנ ש למקוםל, התחי

 זדקק שהו. נ לך לא נזדקק לפסיכיאטר, מהפנט או מומחה כלשם כ

 ולתשומת לבך העניינית.   תאמרק ל
 .."כל תוספת תהיה הטעיה של האישיות.

 
. לאנרגיה הטמונה בדפים מאמרים פילוסופיים מופשטים  אינםאילו  

יש אאל חיעוצמה לת הו  וב ישנות  ר בבירוה לקורא  לונג מרא   רי אם, 

  New Age Guardian Australia                                 ת.יצד לעשות זא כ

 

 www.barrylong.c  י בארי לונגרספ
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די כך שניתן להמחיש אותה פשוטה עד כ   –מיד פשוטה  האמת ת"

שב בן  ילד  לכן,עבפני  ממחברוקים  תלעי   .  אני  אות יות  ה ש 
פונה   אני  פו של דברעם ילד. אבל בסואלוג  באמצעות שיחה או די

האמת    –אליך   תהמבוגר;  לא  אם  אצלך.  תמיד  שתדל  מתחילה 
ילדך  יך תוכל לגדל את  בעצמך, א  תר אמיתי ואוהב יוהיות ישר,  ל

 באהבה וביושר? 
 ו צדק." זה
 

 ו ואחד מאיתנ   חתאכל    ה עלל למעשביופי של ספר, כאילו על ילדים א

   אה.מל  יותם במודעותו ולח ה לקחת אחריות על חיי הרוצ

   נוביץרבי נירה

www.barrylong.co.il  ספרי בארי לונג
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ט אט לי להראות לכם א  וות. הרשו מ  לדבר איתכם על   הרשו לי "
 מבין את המוות.   במהלך הקריאה שאני

ו ד ממנח ות ולא לפוהמת  א  ןלהבים לכם  גכך אוכל, אולי, לעזור  

 "בבוא העת.
 

 ב, הקריאו אותו אהו  עם מותו שלם אתם מתמודדים  ותו אקראו א

א יעלים הצער וזה ליג את  דעים שעומד למות. זה לא יפלמי שאתם יו

ך ים דברים אחרת. ובתו  לראותכלי  זה ייתן לכם  עים, אבל  גות הגעא

 ynetגל ריבה סי                                    .      זו מתנה נפלאה –ד הכאב והפח

 

 www.barrylong.co.il  ונגארי לספרי ב 
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 . שקיעה לצד אחד תהיה לליווי"
 כפל משקל, ואתה כבול. 

 שנים רבות של תרגול 

   אינן ערובה להבנת השינוי
 " אצל זה הניצב ממול.

 
הוראתית שירה  של  אסופה  הם  המופת  במאות    כתבי  שנכתבה 

רבי האחרו  ידי  על  ב הכתב.  אמנים  נות  דנים    דעהתוב,  תנועהים 

 . כוחנות עם האחר טולמפגש נ בו
 

 הוצאת מדף  -תרגם וערך דוד מיכאלי 
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