ניפוץ
הניו אייג'

כל הזכויות שמורות לאריאל ראובן גוז'רברג

תוכן עניינים
עמודים  6-19ממעמקי הייאוש
עמודים  20-30המפגש עם זקן הזמן
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הבהלה שלי למהר לכתוב את הספר החלה
כאשר נתקלתי בבחורה שהגיעה לקיוסק וקנתה
כרטיס הגרלה על מנת לזכות בפרס כספי גדול.
לטענתה ,היא יודעת שמחשבה יוצרת מציאות,
ומכיוון שדמיינה יום קודם לכן שתזכה ,ופעלה
בדיוק על פי ההנחיות של ספרי המדע ,האמינה
בכל נפשה ובכל מאודה שהיא המיליונרית הבאה.
המדע הגיע לתגליות מדהימות ויש לשבח אותו
על כך.
אך עדיין כאשר מדברים על נושא כה חשוב
והנהירה כל כך גדולה צריך להבהיר את הנושא
הזה לעומקו ולבוריו כדקא יאות על פי היהדות
שהיא האמת האבסולוטית.
ספרי המדע החושפים בפני הקורא כי המחשבה
מסוגלת ליצור מציאות אינם מבהירים ללומדים
את העומק המדויק של הדברים וחלק מהציבור
עושה שימוש לא נכון במידע זה ,ועל כן החלטתי
לחבר ספר זה.
לשאול שאלות קשות הסותרות את נושא
"מחשבה יוצרת מציאות" ולענות על הקושיות
ממקורות היהדות ובכך להשלים את מה שהמדע
מלמד.
הספר אינו עוסק רק בהעברת מידע כי אם גם
מאגד בתוכו חלק גדול מהשיטות המדעיות איך
לחיות נכון ולמשוך גדולה ,כבוד ,זוגיות,
ילדים,חברים ועוד.

6

כי תמיד אנחנו צדיקים והוא הרשיע.
האורות כבויים בביתו של רפאל כבר ארבעים
דקות.
שקט עוטף את הרחוב ,דממה.
ניתן היה לראות שבשעת ערב כה מוקדמת אורות
הבתים דולקים ואנשים וחיים את חייהם כאילו
הכל בסדר.
כלפי חוץ תמיד הכל נראה בסדר.
השקר המחויך לבוש גלימה עטורת יהלומים
וחובש כתר למצחו כמנצח ,כי האמת נעלמה
מאופק כרמי המחשבה.
אך דע לך יקירי ,שישנם אשר טוענים כי האמת
לא באמת נעלמה באופק הזהוב מול השקיעה,
אלא היא מתחבאת.
עצום עיניך והאזן לשקט ,התבונן לכמה רגעים
בתוך תוכך והיה כן עם עצמך.
אם תשב בשקט ...אבל ממש בשקט ,האמת
עלולה לחשוב שהלכת ואולי תצא ממקום
המסתור .אל תכעס עליה ,היא מתחבאת כי קשה
לה ,היא לא עושה זאת מרוע לב ...אלא היא לא
מרשה לעצמה לדור במקום בו השקר מולך.
כאשר תמצא אותה אשמח אם תודיע לה שגם אני
מחפש אותה ותתנצל בשמי ובשם בני האדם.
אנחנו לא שקרנים ,אלא מוליכים איתנו שולל
כעיוורים ,מודעים לא מודעים.
שמע בקולי ,האמת תבין,תסלח ותגלה לך את
האמת מה לעשות.
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אני חושב שאם תזכה לשוחח עימה היא תאמר
לך:
"בני היקר ,בכל יום רגע לפני שאתה נכנס לישון,
עשה חשבון נפש והתבונן במעשיך.
תפשפש טוב ובעיון רב אם פגעת במישהו,
אם אינך מנצל את היכולות האמיתיות אשר
טמונות בך.
תסיק את המסקנות בכל יום מחשבון הנפש
ותתקן את מעשיך ביום שלמחרת"
שלך באהבה
"האמת"
אך אני שואל ...אם האמת מתחבאת ,למה היא
בוכה?
הלא כל אדם שחי בידידות עם השקר ומשחקים
הם יחד ומחייכים אחד אל השני באהבה גדולה
בסופו של יום שומע את קול הבכי והנהי של
האמת...
הייתכן שהאמת מוסתרת שלא מרצונה?
נלקחה בכוח על ידי עוטי מסכות ונאסרה
בעבותות של הרס וחורבן עצמי?
אולי אם תהיה מספיק כן עם עצמך תזכה לגלות
שהאמת הפנימית שלך תמיד הייתה שם עבורך,
חיכתה בנאמנות רק לך שתתייחס אליה.
מעט השקיה של תשומת לב בשדה האמת
הפנימית הפרטית שלך ,יכולה להצמיח נוף נפלא
של חיי אושר ,שלווה ,נחת רוח ,בריאות ,זוגיות
טובה ופרנסה בשפע.
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אינך יכול להעלים את האמת
אתה יכול רק להתעלם ממנה
אך אם תקשיב טוב ותאהב את עצמך
תשמע אותה בוכה מחכה בנאמנות רק לך

רפאל נסגר בחדר הייאוש

הקש ששבר את גב הגמל היה קש רטוב וספוג
בדמעות וזיעה:
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"רפאלי ,אני מצטערת ,לא ידעתי איך להגיד לך
את זה אבל יש לי מישהו אחר" אמרה תמי.
טיפות הזיעה האחרונות נסחטו ממצחו של רפאל
והמאפיין הטוב ביותר של השיחה הזו היא –
השתיקה.
"אני מצטערת" אמרה שוב וניתקה את הטלפון.
מעולם לא היה שקט יותר בביתו של רפאל ,כי גם
ברגעים השקטים ביותר הרעישו המחשבות.
"בום" השמיעה אפרכסת הטלפון של רפאל
כאשר נשמטה מידו .רפאל נשען אל הקיר וצנח.
יושב על הקרקע הקרה והקשה כאילו מעולם לא
היו בה רחמים.
אוחז בראשו ,אינו נע ואינו זע.
במשך דקות ספורות ישב רפאל ודמעות טפטפו
על החולצה הישנה שנתנה לו תמי הזכורה לטוב
כמתנה ליום הולדתו ה.06-
"אני רוצה למות
אני לא יכול יותר
למה?
זה לא מגיע לי
מה עשיתי מה?
יש כל כך הבה אנשים רעים שטוב להם
מה עשיתי מה?
למה אתה עושה לי את זה?
עשיתי כל כך הבה מעשים טובים בחיים שלי
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די נמאס לי ,אני לא יכול יותר"
זעק רפאל מחדרי ליבו אל כותלי ביתו כמטיח
בהם את האשמה .חוזר ושונה את המשנה למודת
השנים.
"ריבונו של עולם ,למה דרך רשעים צלחה?"
אך אין קול ואין עונה ,היה עושה רושם כאילו אין
אף אחד שבכוונתו לתקן את קולו השבור.
רפאל הוריד את החולצה ספוגת הדמעות ,הניחה
תחת ראשו ונרדם באמצע ריצפת החדר...

הבוקר
"רינג רינג" צלצל הטלפון
"הלו" ענה רפאל בקול צרוד וחלש
"איפה אתה ,החנות מלאה ,רפי אני לא יודע מה
אני עושה לך אם אתה לא מגיע לפה תוך עשרים
דקות ,הלו אתה שומע אותי?"
רפאל כבר היה שבור ,רצוץ ועייף מסחיבת קורות
חייו המגולפים למחצה ,ועוד לפני שהספיק
לפקוח את עיניו ולקום מהרצפה שעליה נרדם
החל לבכות שוב...
"אני מתנצל ,אני לא יכול להגיע ,ואם אני אגיע אני
לא אתפקד כמו שצריך"...
גמגם רפאל בקול קטוע מפאת הבכי.
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"רפי ,דבר איתי כשתתעורר יש לנו שיחה לנהל"
הטלפון נותק
רפאל פוטר לאלתר באותו היום ,אך האמת היא
שזה לא כל כך עניין אותו ,כל מה שהוא רצה זה
שקט ,לחזור לחיים שהוא כל כך התרגל אליהם,
לחזור לתמי...
"רפי ,אני חושב שאתה צריך לקחת חופש" הציע
לו חברו הטוב והוותיק סתיו.
"לדעתי ,אתה לא במצב נפשי לחזור לתפקד
בעבודה ולשבת בבית רק יזכיר לך את תמי כל
הזמן .אתה צריך תעסוקה שתשחרר אותך
מהלחצים מצד אחד ומצד שני תהיה לך לחופש,
אולי תחשוב לעשות טיול בכמה מקומות בעולם?
חסכת כמה גרושים ,לא?"
"כן ,אבל בגילי לא חושבים לעשות טיול
ולהשתחרר,
אני צריך לחשוב על הארכת מספרים בחשבון
הבנק ולא בקיצורם" אמר רפאל ברחמים עצמיים.
"אבל אחשוב על זה" הוסיף.
"סתיו הוא חבר טוב ,אבל מה הוא מבין?! אני
רוצה להתקדם בחיים ,מה יועיל לי אם אלך
ואשכב לי על זרי דפנה מול הים?!" חשב
הימים עברו לאט משחשב
הוא לא רצה לחזור לעבוד בשום מקום אחר.
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תנודות העצים רעשו יותר מצעקות בני האדם
המקפצים להם ממקום למקום.
הרוח הקרירה שפעם הייתה כל כך חסרת
חשיבות הפכה לאשת חיל בעלת יכולת הקשבה
נפלאה יותר מכל מי שאי פעם הכיר.
וכך עברו הימים השקטים והלילות הרועשים ,כי
בימים נהג רפאל לצפות בבני האדם ובמעשיהם
בלא אומר מילה ,ובלילה היה מתבונן בזיכרון
הצפייה ותוהה...
באחד מהערבים שבו ישב רפאל לבד בביתו
מתאונן על מר גורלו ,התקשר לאביו:
"היי אבא"
"היי רפאלי ,מה שלומך?" השיב האב
"האמת היא שמצב הרוח שלי די מדורדר ,איך
אתה מרגיש אבא?" מנסה לפתוח את השיחה
בנימוס.
"בסדר ברוך ה',מה קרה רפאלי?" שאל אביו
האוהב והדואג.
"אבא ,תמי ואני נפרדנו ,פיטרו אותי מהעבודה,
וכל מיני דברים שהתערבבו לי בחיים ,אולי אתה
יודע למה כל זה קרה לי? ,למה? ,האם אני לא
בסדר?" התנצל רפאל
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"רפי ,החיים מחשלים אותנו ,יהיה בסדר ,אם יש
ירידה בחיים זאת אומרת שאחריה תגיע עלייה...
תאמין לי שאני יודע .כשאתה הולך אני חוזר ...נו,
אתה בא לשבת? אימא ואני נשמח אם תבוא ביום
שישי ותישאר איתנו "...תמצת לענות
"אני צריך קצת שקט אבא ,אתקשר מאוחר יותר,
תודה" אמר באכזבה ,בציפייה לשמוע דברי גאולה
מאביו והניח את האפרכסת.
רפאל נזכר בימים בהם אביו היה המנהל הגדול בו
כל כך התגאה לפני חבריו ,והיה מתפעל בקסמים
המופלאים שהציע בפניו ובפני חבריו מידי פעם...
ולפתע נזכר במשפט שאמרה לו אימו " :אתה ילד
נבון ,אני מאמינה שעוד תגיע רחוק"
דמעות זלגו מבין ריסיו של הנבון.
ברגע משבר שבו נעצר השעון ועוטי המסכות
נרדמו כתב שיר:

משפטיך תהום רבה
כי מה נורא אם תשפוט יילוד אישה
אם תשפוט תבל בצדק ועמים במישרים

16

ומי יעמוד מול כסא כבודך ולא ישקע
באיוולתו
רואה בלבבנו ויודע מחשבותינו
חורשים רע וזורעים קללה
איה התרופה לתבואה חשוכת המרפא
אודה בשפלותי תסריח נבלתי וירקיבו פירותיי
האמת אינה בושה במערומיה
כי זוהי האמת העירומה
אני רק אדם
יהי זכרי ברוך
ליבו של רפאל נדחק אל פינת החדר על המיטה
הריקה ,בכה ונרדם...
שבועות ארוכים מלאי ריק העסיקו את רפאל...
מחשבות ותהיות רבות חלפו במוחו ,שואל
ומשיב,מקשה ומתרץ ,אך מהו המענה לחידת
החיים?
כנשטף בנהר המציאות שהטבילו אותו הוריו,
משפחתו וסביבתו ,עסק רפאל בשאלה,
"מהו אותו נהר שאני נשטף בו?...
האם ישנו עולם מחוץ אל הנהר הרטוב אשר
מחייה אותי בכל בוקר ,מאכיל ומשקה בשעות
היום ומשכיבני לישון לעת ערב?"
אומרים שאדם בעת משבר מחפש משהו רוחני
להתלות בו ,איזו תקווה על טבעית ...על מנת
להשקיט את המצפון המנקר בעץ המחשבות.
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אך רפאל לא הסכים מעולם לדעה הרווחת בכלל
הציבור.
"קל יותר להישען" חשב
גם ברגעי משבר אלו ,למרות הרצון העז להישען
על האמונה ובכך לרפא את הכאב הנראה כנצח,
המשיך רפאל בדרכו הריאלית במטרה למצוא
תשובות לשאלות המציצות מבעד לחלון
המחשבה ומאירות פנים.
לאחר שפוטר מעבודתו נהג לילך בכל בוקר בין
בני האדם ולימד עצמו לצפות בהם מהצד
ולהתבונן במעשיהם:
 את החיוך של איש המכירות אל הלקוחשזה עתה נכנס לחנות.
 את כעסה של האם הממהרת לעבודתהלעבר תינוקה הבוכה ושוכב על הקרקע.
 את מבעו המקומט של העסקן היוצאמפתח ביתו לבוש בחליפה ,תיק יוקרתי
בידו האחת וסלולארי בידו השנייה.
 ואת פניו המודאגות של הצעיר שמפספסאת האוטובוס לבית הספר.

בעודו צופה ,נהג לתהות:
"למה הם עושים זאת? האם ישנה תכלית אמיתית
בכל עמלם אשר יעמלו תחת השמש?"
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ככל שהזמן עבר ,הסתיר ענן השכחה קמעא את
מהלומת רצף הטרגדיות ונפילת קוביות הדומינו
אשר העסיקו אותו בתחילת הימים.
היקום היה שקט ...עולם כמנהגו נהג...
אך בעולמו הפרטי של רפאל התחוללה רעידת
אדמה :הרוחות נשבו כסופות הוריקן מחריבות כל
חלקה טובה ,יערות שלמים נשרפו וכילו כל אשר
בדרכן.
ותמיד ללא יוצא מן הכלל ...בסופו של דבר מבול
ושטף מים רבים זלגו מעיניו של רפאל וכיבו את
הלהבות.
אין ספק שאכן נוצר בעולמו חור באיזון.
הימים עברו ,רפאל שקע בדיכאון מתמיד מיום
ליום.
תמי ...העבודה ...הרכב ...ההורים ...האחים..
הכל קרס .כוחות הייאוש תקפו מכל כיוון אפשרי.

נחרב

עולמו

של

רפאל

לא נראה טעם לקום מהמיטה בכל בוקר ,העיניים
הכבויות מסגירות את הגוסס המתנצל מבעדן,
צחנת הריק אפפה את המיואש.
הזמן עבר ליד רפאל והרגיש בצערו.
הזמן הוא רחמן ויש לו לב טוב ואוהב לנמצאים בו:
כל אדם השרוי בצער הוא מרפא אותו.
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נכמרו רחמיו של הזמן על רפאל וליבו ,ועל כן
עבר ליד רפאל ולחש באוזנו" :האור בוקע ברגע
החשוך ביותר של הלילה" ,נשק במצחו ,העניק לו
תקווה במתנה ואט אט נתרפאו הפצעים מעצמן...
כוחותיו הסדוקים התאספו חזרה וניסו ליצור כלי
מחודש.
ורפאל ידע" :אם אשקע בדיכאון שום דבר לא
יועיל לי ,אולי כל העולם נלקח ממני .אך אני עדיין
לא נלקחתי מהעולם.
אבוקתי עדיין דולקת ,לא אטה הנר אלא אוסיף
את שמן השמחה ובכך אמלא את פתיל חיי.
אעשה הכול על מנת לקבל תשובות ולגלות את
מסתורי היקום הגדול ".חשב לעצמו .ליבו פעם
בחוזקה.
היקום המשתוקק לשמוע את מנגינות ליבם
הפועם בתקווה חדשה של אנשי האמת והעניק לו
מייד כוחות מחודשים אשר נגזלו ממנו על ידי עוטי
המסכות...
היקום הוא סלחן גדול ,וסלח לרפאל על כך שרק
לא מזמן שכח את השמש שהיה שולח בכל בוקר
להאיר דרך זגוגית חלונו ולוחש" :כמה שהיום
נפלא ,קום חברי והאר לעולם באורך הפנימי
ותישוב לסובבך ברוח חייך".
באותם בקרים שהיה צופה במבט חטוף דרך
החלון בשמש המחייכת אליו בין ההרים הגדולים
העומדים על שטיח ירוק שהולידה אימא טבע
לאבא הגדול שבכה באותו הלילה על אותו
השטיח משום שאבדו בניו ותעו בחשיכה.
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"בוקר אור אדוני" ענה רפאל בנימוס ומקווה שלא
תתפתח שיחה משעממת עם פנסיונר שאין לו
הרבה מה לעשות מלבד לשוחח עם זרים
"מה עושה בחור צעיר בגילך בשעה כה מוקדמת,
אתה לא ממהר לעבודה?" התעניין הזקן
"לא אדוני ,פוטרתי לפני שלושה שבועות ואני
צריך מנוחה" ענה קצרות בטון חסר סבלנות
"אתה צודק ,כי גם אלו מתמול שלשום לא ישוו אל
מול כוחך הרב תלותי.עצום עיניך והבן ".והלך...
רפאל שלא הבין את דבריו של הזקן המתרחק
מנגד עיניו קם סקרן מספסל החצר ,והחל לרוץ
לכיוון הליכת הזקן .אך הזקן נעלם.
"היכן הזקן? הלא לפני מספר רגעים ראיתיו"...
תהה
"לא תמצא את מי שרץ לפניך ומהיר ממך "...שמע
רפאל ,אך למרות שהסתובב והתבונן בכל חלקי
האזור לא מצא את הזקן וגם לא שום אדם קרוב
לאוזנו" .אני בטח מתחיל להשתגע" חשב והלך
לביתו...
בעודו הולך תהה לעצמו מה התכוון הזקן באומרו:
"כי גם אלו מתמול שלשום לא ישוו אל מול כוחך
הרב תלותי.עצום עיניך??
"אולי הוא סתם משוגע וממלמל לעצמו משפטים
לא ברורים" והמשיך ללכת...
רפאל פשפש בכיסו לחפש את הטלפון הסלולארי
על מנת לבדוק מה השעה " ...איפה הטלפון? אוי,
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אני מקווה שהוא לא על הספסל ,מישהו עלול
לגנוב אותו" והחל לרוץ לכיוון הגן .עוד מרחוק
הבחין בזקן יושב על הספסל...
"סליחה ראית את הטלפון שלי?"
"כן בחור צעיר ,ניחשתי שתחזור לחפש את השעון
שלך" השיב הזקן
"תודה רבה ,אמנם זה טלפון ,לא שעון" אמר
רפאל.
הזקן חייך .התעלם מהערתו של רפאל ושאל" :מה
אתה מתכוון לעשות היום? לחפש עבודה?"
"לא ,אני לא יודע עדיין מה אני מתכוון לעשות
בתקופה הקרובה" והחזיר את הטלפון לכיסו שהה
קמעא.
עיניו בחנו את הזקן המסתורי והעז לשאול" :תאמר
לי בבקשה אדוני ,למה התכוונת כאשר אמרת "כי
גם אלו מתמול שלשום לא ישוו אל מול כוחך הרב
תלותי.עצום עיניך?"...
הזקן חייך בשלווה ,הסיר את מבטו מרפאל אל
עבר השמיים ואמר באיטיות" :שב בחור צעיר,
אתה לא ממהר לשום מקום"...
"נעים מאוד ,שמי אוראל" הציג הזקן את עצמו
והושיט את ידו.
חייך רפאל ואמר" :נעים מאוד אוראל ,שמי רפאל"
לחץ את ידו והתיישב
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"רפאל היקר" חייך זקן הזמן חיוך נעים ואוהב" ,בני
האדם הם אבני הדרך שלנו .כולם ללא יוצא מן
הכלל.
חלקם רואים עצמם כאבנים מיוחדות ,קריסטלים
מדהימים בשלל צבעי הקשת ,ומתגאים ביכולת
הריפוי ובמראה המרהיב שלהם וכל מעשיהם יהיה
לשמם הטוב מכיוון שהם יפים וחזקים ,אך ישנה
דרך נוספת שהם יכולים לבחור והיא :להיטיב עם
הנקרים בדרכם בזכות כוחם ויופיים .כל אבן דרך
שתפגוש תלמד ממנה משהו.
אם אבני הדרך שתפגוש הם גאוותנים ,רומז לך
האלוקים שעליך לתקן את דרכיך.
ביום שדרכיך יתוקנו ונשמתך תטוהר ,תזכה לפגוש
רק אבני דרך צחים ולבנים כשלג שכל מעשיהם
הוא לסייע לזולת ללא בקשת תמורה.
אין אבני דרך טובות ופחות טובות ,כולם אותו
דבר .השאלה היא איך אתה רואה אותם.
אם נתקלת באדם מסוים יש לך משהו ללמוד
ממנו ...ואם גאוותן הוא ,תוכל ללמוד מתוך
התבוננות במעשיו איך לא להתנהג ובכך לתקן
את מעשיך.
אלו המבינים שאתה אבן דרך שלהם והם בשלך
יסייעו לך בדרכך .כי זהו חלק מדרכם ובכך תגיע
אל היעד הסופי והאמיתי שלך בדרך החיים.
כל חייך אתה תלך ותמיד תפגוש בני אדם .אם
האנשים אשר תפגוש אינם טובים לך ,תפשפש
במעשיך ותתקן את דרכיך.
ואם טובים הם האנשים אשר תפגוש בדרכך
תלמד מהם איך להיות טוב יותר ומתוקן יותר.
הצנע לכת ואל תתגאה על אף אחד כי כולם אותו
דבר".
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"ואיך אוכל לדעת אילו אבני דרך הם הטובים
אשר יסייעו לי לפנות אל הדרך הנכונה?" שאל
"בעניין זה הכול תלוי בך יקירי .בסופו של דבר
הכול מתחיל ומסתיים בך" ענה הזקן בקול מלטף
והוסיף" :ישנם אינסוף של דרכים ,אתה תמשוך
אל עצמך את הדרך שאתה תבחר והאנשים
שאתה תפגוש יסייעו לך להגיע אל הכיוון שבו
אתה מעוניין .בין אם הוא נכון ובין אם הוא שגוי.
אך כדי להגיע לסוף הדרך האמיתית והנכונה של
אנשי האמת עליך לבצע התבוננות פנימית בכל
יום ובכל
"רגע ,ואיך אדע מהי הדרך שאני אמור לחפש,
ומהי אותה התבוננות פנימית?"שאל רפאל
המבולבל
"ברגע שתשתוקק לדעת סוד זה ,היקום יזמן לך
את התשובות ,ולאחר שתדע את סוד החיים תזכור
כי גדולתו של לוחם היא לרוץ מכישלון לכישלון
באותה המהירות ובאותו העוז .התשובות ,בחורי
הצעיר ,נמצאות כבר בתוכך".
"אני עדיין לא מבין איך זה קשור למשפט שאמרת
קודם" מלמל רפאל

הזקן התעלם שוב ממאמרו של רפאל ואמר:
"רפאל ,מפני מה אתה עצוב ואינך מרגיש כי הינך
מסוגל להתרומם שוב?"
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"זה סיפור ארוך ואני לא רוצה לשעמם אותך" ענה
רפאל
"אם היקום הפגיש בינינו יקירי כנראה שאני אבן
דרך עבורך ,ואני מעדיף להיות קריסטל המאיר
את דרכם של אחרים באורי ,ספר לי ואולי אזכה
להאיר לך את דרכך במקום חשוך בו אינך רואה"
חייך אוראל הזקן חיוך מאיר עיניים
רפאל השפיל את מבטו כלפי הארץ ,נשימת אנחה
נשמעה מחוטמו ואמר " :הכול החל לפני כשנה,
כאשר הכרתי את תמי .יפת תואר ויפת מראה.
התאהבתי בה ברגע שראיתי אותה ,בלי להתבייש
ניגשתי אליה ושאלתי אותה" :מתי?"
היא לא הבינה למה התכוונתי ומי אני בכלל ,אז
המשכתי ואמרתי" :מתי אנחנו יוצאים?" היא צחקה
והסתובבה לצד השני של הבר.
רשמתי את המילה מתי? ואת מספר הטלפון
שלי....והנחתי את הפתק ליד כוס המשקה שלה.
לאחר יומיים קיבלתי הודעה ובה כתוב" :מחר בבר
שנפגשנו בשעה אחת עשרה"...
הייתה לנו תקופה נהדרת ולצערי בחלוף הזמן
העניינים החלו להתדרדר ,אחי לקה במחלה קשה
והייתי צריך לעזוב אה עבודתי שבה השתכרתי
בסכום נאה תמורת עבודה בחצי משרה על מנת
שאוכל לטפל בו.
המשכורת הייתה קטנה יותר ונהגתי לנסוע לבית
החולים לשמור על אחי.
הוריי באותה התקופה נהגו לריב לעיתים תכופות
והמצב הכלכלי שלהם התדרדר...
סבי וסבתי נפטרו כאשר הייתי ילד קטן כך שלא
היה להוריי לאן לפנות מלבדי שאני הבכור...
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מצב הרוח שלי היה רע ותמי ספגה חוסר תשומת
לב...
לאחר תקופה תמי הודיעה לי שהיא רוצה שאקח
זמן לעצמי ,וכאשר אחזור למצב רוח מרומם היא
תהיה שם בשבילי.
קיבלתי את הודעתה מכיוון שהיא חשובה לי
ולמדתי עם השנים שאם אתה אוהב מישהו תן לו
את החופש שלו הוא זקוק.
בעבודה הזמנית לא הצלחתי לתפקד כמו שצריך.
התרגלתי לעובדה שתמי עוזרת לי בכל מיני
דברים בבית ואחרי שהיא הלכה הכול נפל עליי.
מערכת היחסים שלנו התדרדרה מהר מאוד,
הפסקתי להתרכז בה והייתי שקוע בדיכאון,
דברים גררו דברים ,יום אחד נודע לי שיש לה
מישהו אחר ולאחר מכן פוטרתי מעבודתי.
אחי הקטן עדיין במצב לא טוב...אני כבר בן 07
ולא התקדמתי לשום מקום .מגיל קטן חלמתי"...
רפאל לא יכול היה להמשיך את המשפט וגרונו
נחנק.
רפאל מצא עצמו מתייפח מול זקן זר בתוך גן
שכונתי שרק לאחרונה החל לבקר בו.
אוראל ניחם בלחש:
"רפאל היקר ,העיניים שלנו הן אישון שחור בפנים,
ומסביב לאישון ישנו הצבע האישי של העין אך
בסופו של דבר לכולנו יש את אותו הלבן מסביב.
אתה יודע למה כך הם פני הדברים יקירי?"
"לא אך בטוחני שתסבירני" השיב רפאל בקור
זקן הזמן אמר" :מכיוון שלכולנו יש את אותה
הנטייה לראות את החיים בצורה פסימית ושחורה,
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אך סביב אותו השחור יש לנו את התירוץ למה הוא
כך...וזהו הצבע האישי שלנו אשר מסביב לעין.
ישנם כאלו עם עין חומה ,ישנם בעלי עין בגוון
כחול ויש עוד את שאר הצבעים והקווים ,אך
בסופו של דבר לכולנו יש אינספור של אפשרויות
לראות את החיים באותו הלבן הסובב אותנו שהיא
הבריאה עצמה.

כל מה שאנחנו צריכים הוא לבחור להתבונן
בטבע סביבנו ולא להיות מרוכזים בשחור .תמי
ושאר האנשים אשר סביבך הם רק הבמה שלך,
השתמש בהם על מנת להיטיב עימם.
תמיד תזכור ,תאהב וכבד את עצמך ,ודע שחייך
בידיך ולא בידיי האנשים הסובבים אותך".
רפאל כעס על צורת הזלזול שבה מדבר זקן הזמן
על תמי ועל השקפת חייו וענה" :כנראה שאני לא
מבין ,סלח לי אבל אני צריך ללכת" והחל
במלאכת ההליכה ומשאיר את הזקן מאחוריו.
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חייך הזקן
הפנה את מבטו ואמר" :ברור שעדיין אינך מבין.
שלח לחמך על פני המים ובבוא הימים תמצאנו כי
לא תמצא את מי שרץ לפניך ומהיר ממך" ונעלם.
רגעי החיים רצו בסרט הפרטי של רפאל כמרוצתו
של הסוס ומאס בחייהם של בני האדם.
השאלה אשר העסיקה אותו היא ":למה?
מפני מה דרך רשעים צלחה? היאך ייתכן שישנם
אנשים מצליחים ומשגשגים וישנם אנשים
המפסידים כל צלחת אשר יטמנו ידיהם בה" .האם
לא נועדתי לממש את חלומות חיי?"
"הלו אבא ,מה שלומך? יש לי משהו לספר לך
תשמע ,אבא אני עוזב את הארץ לתקופה ,אני יוצא
לטייל בעולם".
הוסיף ואמר לפני שאביו יתחיל לשאול" :אני לא
יודע לאן פניי מועדות ,אצעד בדרך אשר סוללת
לי האינטואיציה הפנימית שלי".
אמר האב" :טוב רפאלי רק תשמור על עצמך,
תגיע לשבת לפני הטיול?"
"כן אבא" השיב רפאל הודיע על שלומו וניתק את
השיחה.
חלק מהמטיילים בעולם צופים באבנים היסטוריות
ובמבנים עתיקים ,אך רפאל טייל כי רצה להכיר
את האיש בעל התשובות :היאך ייתכן שישנם
אנשים שטוב להם וישנם אנשים שרע להם?
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רפאל חשב שאם קיימת נוסחא של המצליחים
והמאושרים וידע אותה ,יוכל להיטיב את עתיד חייו
ועתיד אוהביו.
הקושיה נהייתה עבורו מסע חיים!
רפאל עבר מדינות ויבשות רבות .שוהה עם אנשים
רבים ברחבי הארץ והעולם .
כולם עסקו בשאלות קבועות ,כגון:
לאיזו שעה אכוון את שעון המעורר שלי לקום
לעבודה
איזו שעה להאכיל את הילדים
האם לפתוח את העסק הזה או לקבל את הצעת
העבודה שקיבלתי אתמול? ועוד....
שאלתו לאנשי המקום בכל מקום אליו הגיעה
הייתה זרה ,איש לא הבין את חשיבות השאלה.
עוטי המסכות התבוננו בו כתימהוני הרודף אחר
הבל ורעות רוח.
כי מה זה משנה לשם מה ניתנו לנו החיים ,ומהי
הסיבה לכך שישנם מצליחים וישנם מפסידנים.
העיקר שתחיה את החיים ותנסה למצות את מלוא
הפוטנציאל הגלום בו.
כמובן שהכול זה עניין של קשרים וטיפת מזל.
השעה הייתה מאוחרת ועוטי המסכות נכנסו
לישון.
התוהים נשארים ערים ושואלים את השאלות שרק
הלילה יודע ללמד לשאול.
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"שלום ,סליחה אך אולי אתה יודע היכן אוכל
לקבל כוס מים?" שאל רפאל
"שלום גם לך .כן בוודאי ,גם אני קמתי ממיטתי
למצוא משהו לשתות ,אשמח אף להכין לך משהו
חם להרוות את צימאונך" השיב הממושקף
"תודה" אמר רפאל
"אני רואה שגם אתה לא נרדם ,תוכל לשבת עימי.
גם אני בוהה בחלל הלא מוכר ולא נחה דעתי.
נעים מאוד אני יהונתן" הושיט הממושקף בחיוך
את ידו
"נעים מאוד יהונתן ,שמי רפאל" ולחץ את ידו
"גם אתה עובר אורח או אחד הבעלים של
המקום?" שאל רפאל בנימוס
"כמוני כמוך ,עברתי כאן במקרה ,אני בדרכי
למדען חכם .יש לי איתו פגישה בנוגע לנושא
מסוים ".והגיש את כוס התה לרפאל.
" מה מעשיך כאן?" שאל יהונתן
"ובכן ,צרות רבות סבבוני במקום בו גרתי
והחלטתי לטייל ולברוח ממה שהיה לי בתקווה
למצוא בדרך אנשי חכמה ללמוד מהם את הדרך
הנכונה לחיים ".ענה רפאל
"ולמה אתה חושב שהתשובה נמצאת במקום
רחוק ממך?" שאל יהונתן
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"חיפשתי תשובות לשאלותיי במקום בו אני גר
ואכן לא מצאתי .אולי יתמזל מזלי ואפגוש את בעל
התשובות בדרכי הרחוקה" אמר רפאל באנחה
"אשמח לשמוע את שאלותיך" התעניין יהונתן
רפאל הביט מבט מסתפק בפניו של הבחור
הממושקף הניצב מולו ואמר" :ובכן ,ישנם אנשים
בכל רחבי העולם ,חלקם מתעשרים ומצליחים
וחלקם יורדים מדחי אל דחי .ישנם אנשים שהמזל
הרע פשוט סוגר עליהם בכל פינה חשוכה בה
יימצאו ויש את האחרים שזוכים ומקבלים כל אשר
יחפצו.
אני לא רוצה להאמין שהאלוקים הגדול מפלה בין
בני האדם.
חייבת להיות סיבה הגיונית לכך שכארבעה
אחוזים מהאוכלוסייה העולמית מרוויחים את רוב
הכסף בעולם וטוב להם ,בעוד אחרים מתקיימים
על מנת לשרוד.
אני בחור טוב .התפרנסתי ביושר ובכבוד ,הייתה
לי בת זוג שאחרים היו רק חולמים עליה .השגתי
הכול בעבודה קשה וביושר .חייבת להיות סיבה
לכך שהפסדתי את כל רכושי ואת כל אשר בניתי.
או במילים אחרות ,יהונתן ,אשאל בפשטות :במה
שונים העשירים מהעניים?"
רפאל סיים את דבריו במבט עצוב ובעיניים
אדומות.
יהונתן השתומם .הוא לא חשב שהבחור הצעיר
שלפניו ישאל שאלות כל כך בעלות משמעות.
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"אני מחפש תשובות הגיוניות ,אני לא מוכן לקבל
נוסחאות אמונה עיוורות ".הוסיף רפאל נחרצות
"דומה מושך דומה ,תודה לך" לחש יהונתן
ואמר בקול" :יש לי את התשובות שאתה מחפש"
"יש לך את התשובות שאני מחפש?" חזר רפאל
על הדברים ופקח את עיניו בתמיהה
"רפאל ,עסקתי במשך שנים במחקרים בדיוק
בנושא הזה שאתה שואל לגביו .אם אתה לא עייף
הינך מוזמן לשבת איתי כאן ונשוחח".
השניים התיישבו בשעת לילה מאוחרת בפינה
חשוכה והאור הרוחני האיר עליהם .שני אנשים
זרים במקום זר בשעת לילה מאוחרת:
השניים התכוננו למלחמה .המדען הבטוח בעצמו
ורפאל הספקן! כל אחד הרפה את שרירי מוחו
ומתח אותם בחזרה! חניתות הלשון הושחזו
והסברות התכוננו לצאת מבונקר ההיגיון.
השיחה ארכה לאורך כל אותו הלילה ,כאשר
המדען פתח בדבריו ואמר:
"מה שאלמד אותך עתה הוא סוד גדול אשר יעניק
אל תוך חייך אושר ושלווה ,נחת רוח ובכל אשר
תעשה תשכיל ותצליח.
מה שאלמד אותך עתה ידידי ישיב בך את הרצון
לחיות ויסב אושר לסובבים אותך".
רפאל הביט בצמא אל תוך עיני המדען ואמר
בהחלטיות ובהתלהבות כמוצא שלל רב" :הבמה
כולך שלך"...
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המדען הסיט את מבטו מטה המתין מספר שניות
כאילו חושב מה לומר ולאחר שתיקה ארוכה פותח
ואומר:
"אתה שואל שאלות של גדולי עולם! היום יש
תשובות.
אלמד אותך נושא הנקרא" :מחשבה יוצרת
מציאות" ולאחר מכן ארחיב את הנושא:
ובכן ,אלכסנדר גרהם בל ( 0במרץ 0 - 9467
באוגוסט  ,)9100מייסד חברת הטלפונים "בל",
ונחשב על ידי אחדים לממציאו של הטלפון .איש
חשוב זה אמר כך:
"מהו הכוח הזה? אני לא יודע  .אמנם אני יודע
שהוא קיים! התפקיד שלנו הוא להבין איך".
אלכסנדר גרהם בל בזמנו ידע שישנו כוח לא מובן
להסבר ,מכיוון שבזמנו לא היו הכלים לבדוק
ולבחון איך אותו כוח עובד.
אמנם היום ישנם מכשירים טכנולוגיים חדשניים
אשר בזכותם אנו מקבלים את אותו הכוח
כמתקבל גם על דעת חסרי האמונה.
ישנו מכשיר אשר סורק את מוח האדם והמדענים
הופתעו לגלות שכאשר האדם רואה חפץ ,חלקים
מסוימים במוחו מוארים וכאשר אותו אדם עוצם
את עיניו ומבקשים ממנו לדמיין את אותו החפץ
אותם חלקים במוח האדם מוארים ממש כאשר
היו עיניו פקוחות וצפה בחפץ .תגלית זו גרמה
למדענים לעצור ולשאול :מי בעצם רואה? האם
המוח רואה או העיניים רואות? האם המציאות היא
מה שאנחנו רואים במוח או מה שאנחנו רואים
בעיניים? כי העובדה היא שהמוח אינו מבדיל בין
מה שהוא רואה באמת לבין מה שהוא זוכר!"
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רפאל הביט במדען כאינו מבין את הקשר הדברים
ושאל" :ובגלל שהמוח אינו מבדיל בין מציאות
לבין זיכרון כל הצרות הגיעו אליי?"
"אם תמתין בסבלנות לסוף ההסבר תבין ...אלמד
אותך פאזל שמתחבר לתשובה פשוטה אחת אך
תרשה לי לפרט בפניך את כל הפאזל על חלקיו
השונים.
"ובכן" ,הוסיף הממושקף:
"מחקר נוסף מלמד שבמוחנו מעובדים בכל שנייה
כ  622מיליארד ביטים אלא שאנחנו מודעים רק
לב  0222מהם .אותם  0222הם רק לגבי הסביבה,
הזמן וגופנו.
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בוא נעצור ונשאל :אם מעובדים במוח בכל שנייה
כ  622מיליארד ביטים ואנו מודעים רק לב 0222
מהם מהו תפקידם של כ  0111114222ביטים
במוחנו ?
האם שני מחקרים אלו מובילים לתשובה
שהמציאות מתרחשת במוח שלנו כל הזמן?
כלומר ,הייתכן ששאר הביטים שאנו לא מודעים
להם קיימים ליצירת המציאות סביבנו?
שתי התגליות הללו מחברות תשובה ,עדיין לא
מוכרחת במאה אחוזים :שאנחנו יוצרים את
המציאות במוח שלנו ולכן המציאות מתקיימת על
פי תפיסת עולמנו.
שהרי אם המוח מגיב למה שהוא רואה כמו למה
שהוא זוכר ,וכמו כן במוח שלנו קיימים מאות
מיליארדי ביטים שכביכול לא מנוצלים .אחת
התשובות ההגיוניות ביותר היא שאנחנו יוצרים את
המציאות סביבנו בכל רגע.
ועדיין זה לא הכול" הוסיף המדען
"ישנו ממצא מדהים"...
נשם קלות והוסיף" :תן לי להראות לך ,תמונה
אחת חזקה מאלף מילים "...הושיט ידו אל תוך
כיסו ,פתח את חתיכת הדף שהייתה מונחת שם
בין ערימת דפים ישנה ואמר( :מחמת צניעות לא
הודפסה התמונה לספר) בתמונה זו ניתן לראות
גבר ואישה מחובקים
למרבה הפלא כאשר ילדים צפו בתמונה הנ״ל ,כל
מה שהם הצליחו לראות זה זוג דולפינים!"
"מה הסיבה לכך?" שאל רפאל בתמיהה
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"לילדים אין זיכרון קודם מזוג שאינו במלבושיו,
ולכן המדענים הסיקו שהאדם רואה רק את מה
שהוא זוכר ומחשיב למציאותי.
האם עובדה זו רומזת גם היא שאין האדם יכול
לראות במציאות את מה שאינו זוכר? השאלה הזו
מקבלת נופך בסיפורו של קולומבוס:
מספרים על האינדיאנים שחיים באיים הקריביים
שכאשר ספינותיו של קולומבוס הגיעו הם לא ראו
אותם ...עד שהשמאן"...

"מה זה שמאן?" קטע רפאל את יהונתן
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"צודק ,סליחה ובכן ,השמאן היה המרפא הרוחני
של השבט ,הוא ריפא ,ערך טקסים ,כשף
כישופים ,סיפר סיפורים ,שמר את ההיסטוריה של
השבט ,פתר מחלוקות ובאופן כללי דאג שבני
השבט יחיו בהרמוניה  -בינם לבין עצמם ובינם
לבין אחרים ,הוא היה איש האמונה של השבט.
יום אחד הבחין השמאן בתנועה שונה של גלי
המים ...ומכיוון שהיה איש פתוח דעות ,והאמין
שאכן ישנם דברים מחוץ לידע שלו ראה את
האוניות של קולומבוס ...אחרים בני עמו לא ראו
את הספינות עד שהוא הצביע ואמר להם
להביט ...ומכיוון שהם האמינו ובטחו בו גם הם
החלו לראות לפתע פתאום את הספינות!"
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"אני מבין לאן אתה מוביל את השיחה" קטע
רפאל את דבריו
"אם אני מבין נכון ,למעשה אתה אומר שכל
הדברים שקרו לי בזמן האחרון וכל הדברים שיקרו
לי בכלל בחיים הם תוצאה של קבוצת זיכרונות
שיש לי במוח והם מספקים לי את הזיכרון הזה
שוב ושוב?"
"רפאל ידידי המלומד ,אתה אכן מבין מהר ,אך
התובנה העמוקה יותר תגיע אם תיאזר עוד קצת
בסבלנות.
נשם שתי נשימות ,המשיך ואמר" :היקום שלנו
מורכב מאטומים.
בצפייה דרך מכשירים מיקרוסקופיים המאפשרים
גישת ראייה אל אותם אטומים מתגלה כי חלק
מהאטום מופיע ונעלם כל הזמן באופן רציף.
עד כה ,ידעו שהאלקטרון הסובב סביב הפרוטון
נעלם ומופיע כל הזמן והחומר הוא למעשה
הפרוטון שהוא הגרעין של האטום ...וברגע שגילו
שגם אותו פרוטון מופיע ונעלם נשאלה השאלה:

אז איפה החומר?
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חלק מסיקים שלמעשה החומר הוא
אנרגיה...ואנרגיה היא למעשה ריכוז של מידע,
זיכרון ומושג דחוסים!
אם עד כה חשבנו שהחומר הוא התשובה הסופית
למה שקיים במציאות ,כנראה שאנחנו נפתחים
לעולם חדש של אפשרויות והחומר הוא בעצם גם
לא קיים".
"אז מה החומר כן?" שאל רפאל
"ככל הנראה מתקבל מכל מה שאמרתי לך כעת
הוא שהחומר אינו אלא סוג של
אנרגיה/זיכרון/מושג/מידע.
ואם כל זה נכון ,עכשיו מובן וברור למה מחשבה
יוצרת מציאות ,מכיוון שכל הסובב אותנו אלו
מחשבות שלנו ושל אחרים המוצגים לפנינו
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כמוזיאון מחשבות שהתקיימו ממחשבות עבר שלנו
ושל אחרים.
אם המחשבות שלנו יוצרות את המציאות סביבנו
ומשפיעות בין השאר על אנשים אחרים ,ייתכן
שנוכל למנוע פשעים רבים בעולם כולו במידה
ובני האדם ירגילו עצמם לחשוב חיובי!
אחת היתדות הנאמנות לתגלית מחשבה יוצרת
מציאות היא ניסוי מעניין שנעשה בוושינגטון די סי
שנחשבה לבירת הרצה העולמית בשנת 9110
במחקר השתתפו כ  6222אנשים מ  922מדינות
שונות כדי לערוך מדיטציה משותפת בזמנים שונים
לאורך היום.
הצפי היה ש  06%מהפשע ירד באותה השנה
בעקבות המדיטציות.

לא הרבה האמינו שזה אכן יועיל...
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מפקד המשטרה בעצמו אמר שצריך שלג בגובה
של חצי מטר בכל העיר כדי שאחוז הפשיעה ירד
ב .06%
בסופו של דבר המשטרה שיתפה פעולה בניסוי,
ולמרבה הפלא  06%מהפשיעה אכן ירדו באותו
הקיץ!
המסקנה של המשתתפים בניסוי הייתה אחת :
"בני האדם יוצרים את המציאות בכל רגע
דרך המחשבה".
לטענתם ,אותם אנשים ביצעו מדיטציה ובזכות
ריבוי מחשבות חיוביות והרוגע ,למעשה הפעילו
מחשבה חיובית לאזור ,והתדרים שפוזרו מהם היו
טובים ,ועל ידי כך הפחיתו את כמות הפשיעה
באותה העיר לאותה שנה".
יהונתן המדען הביט בעיניו של רפאל הצמא
לשתות את דבריו חייך והוסיף:
"תגלית מדהימה של ד״ר מסרו אימוטו לגבי מים
יצאה לאוויר העולם בשנת 9116
ד״ר אימוטו ,החל לחקור את מקורות המים וגילה
כי כאשר מקפיאים טיפות מים בטמפרטורה של
מינוס  06מעלות מתקבל קריסטל בעל טקסטורה
מסוימת ,אלא ככל שהמשיך וחקר קריסטלים
ממקורות מים שונים בעולם .נגלה לפניו עולם
שלם של צורות ,כלומר קריסטל אחד שונה
ממשנהו .בעודו בוחן את הקריסטלים תחת
מיקרוסקופ בתנאי מעבדה ,החליט ד״ר אימוטו
להשמיע לקריסטלים מוסיקה ,והרי זה פלא:
הקריסטלים שינו צורה באופנים שונים בתכלית
כתגובה לסוגי מוסיקה שונים.
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אימוטו הסיק כי תנאים סביבתיים ,אנרגיה וצלילים
הינם בעלי יכולת השפעה על היקום במונחים
מדעיים.
כלומר יש בכוחם של צלילים לעצב צורות ולקבוע
מצב צבירה.
ד״ר אימוטו המשיך לחקור וגילה שקריסטלים
הנחשפים למלל חיובי מקבלים טקסטורה
אסתטית ואחידה ואילו אלו הנחשפים למלל
שלילי אינם מתפתחים לקריסטל ,אלא נותרים
טיפת מים קפואה ללא טקסטורה מרהיבה .כל זה
היה נשמע תלוש ,אלמלא כל עבודתו של ד״ר
אימוטו ,הייתה נערכת בתנאי מעבדה קפדניים ואף
מתועדת.
על מנת לאושש טענות אלו בחן ד״ר אימוטו
בעזרת גני ילדים ובתי ספר השפעות חיוביות
ושליליות על דגימות מים שונות ועל מוצקים.
להלן מספר תמונות הממחישות את העניין:

מבחנה עם טיפת מים

46

47

דגימות מים ממעבדתו של ד"ר אימוטו
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ניסוי בו מוסיקה מנוגנת למים
(שים לב לרמקולים בצדדים)

גבישים שנוצרו לאחר נגינת "שיר הפרידה" של שופן
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גביש שנוצר לאחר נגינת "הפסטורלית" של בטהובן

גביש לאחר שקרא "אהבה/תודות" ביפנית
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המילים שהוצגו למים" :אתה מגעיל אותי .אני אהרוג אותך"

מים מזוקקים שעליהם תווית "אהבה ,הכרת-טובה"
שהושפעו מגלים אלקטרומגנטיים
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מים מזוקקים שעליהם תווית "אהבה ,הכרת-טובה"
שהושפעו מגלים אלקטרומגנטיים

מים מזוקקים שהראו להם את סרט הוידיאו "חיים" שלNHK
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מי ברז מקוריים שנלקחו יום לפני הניסוי "צ'י ,נפש ורוח
האהבה".

מי ברז מאותו המקום שנדגמו שלושה חודשים מאוחר יותר
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מי ברז מקוריים שנלקחו יום לפני הניסוי "צ'י ,נפש ורוח
האהבה"

אותם המים לאחר שקיבלו תודעה של "צ'י ,נפש ורוח
האהבה" מ 055-איש
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גביש לאחר קריאת "חוכמה" ביפנית

גביש לאחר קריאת "חוכמה" באנגלית
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גביש לאחר קריאת "חוכמה" בגרמנית

גביש לאחר קריאת "קוסמוס" באנגלית
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גביש לאחר קריאת "קוסמוס" באנגלית
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גביש לאחר קריאת "קוסמוס" ביוונית

גביש לאחר שקרא "אהבה/תודות" ביפנית.
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גביש לאחר שקרא "אהבה/תודות" באנגלית

גביש לאחר קריאת "קוסמוס" ביוונית.

59

בבית ספר יפני בחנו את התיאוריה על שתי
צנצנות אורז וגילו כי תכולת הצנצנת שנחשפה
לאווירה שלילית הרקיבה מהר יותר מזו שנחשפה
לאווירה חיובית.

במחקר שלו גילה ד״ר אימוטו שהמים מגיבים
לפעולות שנעשות סביבם ואפילו למחשבות בני
האדם.
ניסוי מעניין שבוצע ע״י חובבן שאמר בכל יום
לגרגירי אורז "תודה רבה" (צד שמאל) או "אתה
טיפש" (צד ימין).

כמו כן בדומה למה שראינו עד כה ,שני סטודנטים
נתבקשו מד״ר אימוטו לשדר מחשבות פעם אחת
ביום למבחנת מים.
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כל אחד היה אחראי להעביר מחשבה למבחנה
אחרת.
סטודנט אחד נתבקש לשלוח אהבה למבחנת
המים שלו ,וסטודנט אחר נתבקש לשלוח שנאה
למבחנת המים שלו.
כעבור תקופה של מספר ימים התוצאות היו
מדהימות :המבחנה ששידר לה הסטודנט את
אותות האהבה הניבה גבישים יפים להפליא מקרה
לעומת המבחנה השנייה שגבישי הקרח שבה לא
הראו שום סימן יפה ואסטטי.
רפאל ידידי ,נעצור ונשאל :אם אנו מורכבים כ
 72%מים .והמחשבות עושות את כל הפלאים
הללו למים...
מה מחשבות בני האדם ומחשבותינו שלנו עושים
לנו?
החוקרים הרחיקו לכת עד כדי כך שהם מאמינים
שאם אדם יאמין בכל כוחו ובכל מאודו שהוא יוכל
ללכת על המים הוא אכן יוכל!
כאשר אנחנו מתבוננים לעומק על ניסויו של ד״ר
אימוטו אנחנו יכולים להסיק למעשה כי :אנחנו
מביאים על עצמנו מצבים שיספקו אחר התשוקות
הביוכימיות של תאי גופנו ע״י יצירת מצבים בהם
נזדקק לצרכים הביוכימיים שלנו.
המחקר למעשה מאיר זרקור על כך שמחשבותינו
מעצבות את גופנו .כאשר הכול מתחיל בתא.
התא הוא מכונה לייצור חלבונים.
הגוף מקבל אותות מהמוח.
אם אנו ניתן לתאים שלנו פיסות מידע דומות
במשך זמן ממושך ,הם יתעצבו בצורה מסוימת,
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וכאשר התאים המעוצבים הללו בסופו של דבר
יתחלקו ,אז לתאים החדשים יהיו יותר קולטנים
לנוירופפטיד* הספציפיים לרגשות ,ופחות
קולטנים לויטמינים .מינרלים .נוזלים שונים ואפילו
סילוק של פסולת ורעלים.
תגליות מדעיות אלו אשר מצביעות כי המציאות
הנפשית שלנו ,של גופנו ושל הסובב אותנו הינו
תוצר ישיר פרי מחשבותינו ,מרימות למעשה אצבע
מאשימה על הפסיכיאטריה בטענה שהיא למעשה
לא מאפשרת חופש פעולה אצל בני האדם...
בעיות רבות שמאופיינות כבעיות פסיכולוגיות
באמת קשורות לבחירות לא טובות של בני האדם,
ולעיתים כל מה שצריך לעשות זה פשוט ללמד
את אותם אנשים לבחור אחרת.

*נוירופפטיד :הנוירופפטידים הם מולקולות
הקצרות מכדי להיקרא חלבון .עליהם נמנה חומר
 ,Pהממלא תפקיד חשוב בהעברת הכאב בעמוד
השדרה ,וכן האנדורפינים ,השייכים לקבוצות
החומרים שמפיק הגוף ודומים לאופיום .בשל כך,
יש להם השפעה מרסנת על הכאב.
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החומרים הכימיים שנותנים הפסיכיאטרים
למטופלים שלהם הם טיפול בתוצאה של
הבחירות של בני האדם.
אם האדם ימשיך לעשות את אותן הבחירות,
אפקט החומר הכימי(כגון :הכדור) יפסיק להשפיע
לאחר כמה שעות/ימים ...אך אם אותו אדם יבחר
אחרת וישנה יסוד ההרגשות שלו ,המערכת
הביוכימית שלו עם הזמן תשתנה כל עוד ימשיך
לבחור אחרת עד שהוא יתרפא!
האמת היא שאם היינו משקיעים ברפואה משלימה
האלטרנטיבית כמו שאנחנו משקיעים ברפואה
המדעית הקונבנציונאלית סביר להניח שהיינו
מרפאים יותר חולים בעולם בעשרות אחוזים ,אבל
לדעתי מכיוון שאין בזה כל כך הרבה רווח כלכלי,
חלק מהרופאים בוחרים שלא להתייחס לסוג זה
של רפואה".
רפאל הביט בהשתהות מול המדען הממושקף
הנושם לרווחה לאחר ההתלהבות הרבה שעטפה
אותו כאשר סיפר את הדברים.
לאחר מספר שניות של שתיקה אמר המדען
בלשון רכה ולוחשת" :אתה יודע רפאל? למה
אנחנו הולכים רחוק...
מי יכול להסביר את המושגים" :היפנוזה ,טלפתיה,
רייקי וטלקינזיס.הלא אלו צווחים לעולם את העניין
שלמחשבה יש כוח עצום פיזי עד כדי יכולת
לשנות ,להעלים וליצור דברים קיימים.


השמאן גרם לאנשים לראות את מה שלא
ראו ובכך יצר להם מציאות הדשה.
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גבישים משנים צורות בעקבות מחשבות
ומאמרים של בני האדם.
אלפי אנשים נרגעים במדיטציה במקום
מסוים .האווירה משתנה ונהיית רגועה יותר
ופחות פשיעה יש באזור.

ועתה סלח לי על מה שאניח בפניך בבקשה:
כל אלו מצביעים עליך אצבע מאשימה
וטוענים שכל הצרות שעברו עליך הן בגלל
רצף מחשבות קבועות שעברו במוחך עד
אשר קיבלו פן מציאותי.
אתה למעשה ידידי כמוני וכמו כל אחד אחר
בעולם מושך אל עצמך את כל מה שהינך מאמין
בו ומחשיב לחלק מהמציאות שלך.
המחשבות פשוט צצות .הן באות משום מקום
וחוזרות לשום מקום ,כמו עננים הנעים בשמיים
ריקים.
המחשבות לא מזיקות ,אלא אם כך אנו נקשרים
אליהן כאילו הן אמת.
כאשר האדם מתווכח עם המציאות הוא תמיד
יפסיד .הניצחון של האדם יגיע על ידי שינוי
ההרגשה הפנימית .להתחיל להרגיש טוב ולפעול
למען עתיד טוב יותר.
אנחנו בני האדם אחראיים לכל הסבל שלנו .שינוי
מחשבתי והרגשתי למצב טוב ,יפלס את הדרך
לשינוי מעשי במציאות.
דפוס מחשבה שלילי יביא עימו חוסר מעש
וביקורת עצמית שסופה הוא הגדלת המצב העצמי
הקיים.
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חברי רפאל ,איך זה מתפקידו של אדם לאהוב
אותך ,זהו מתפקידך!
על נושא זה של אהבה עצמית דיברה אישה
נפלאה בשם פלורנס סקובל שין.
פלורנס סקובל שין נולדה ב  06בספטמבר,
 9479בקמדן ,ניו-ג'רזי
היא כינתה את העניין הנפלא הזה כ"חוק הזרימה"
ואמרה כך" :שום דבר בעולם לא יכול להתנגד
לאדם שהוא לחלוטין לא מתנגד" ונתנה דוגמא
ממים ...שהרי המים הינם האלמנט העצמתי
ביותר ,הם חסרי התנגדות בצורה מושלמת
ולמרות זאת יכולים למוטט סלע ולסחוף את כל
מה שנמצא לפניו.
שין טענה שילד שאינו מכיר מחלה ,חולה מכיוון
שהילדים הם רגישים ונמצאים במצב של קבלה
למחשבותיהם של אחרים בקשר אליהם ,ולעיתים
הפחד של ההורים שהילד יחלה מתקבל על ידי
הוולד.
שין למעשה טענה שאסור להתנגד לשום דבר.
אם תתנגד למשהו הוא רק ילך ויגדל ,אך אם
תחשוב שהדבר שאינך מעוניין בו הוא לטובתך
ותקבל אותו כפי שהוא ,למעשה הוא ייעלם בסופו
של דבר מכיוון שאתה חושב בצורה חיובית והרע
יהפוך לחיובי .הכול זה רק עניין של זמן.
כך שגם פלורנס סקובל שין בעצם טענה שכל
המציאות של האדם תלויה בהרגשה הפנימית
הקבועה שלו.
רפאל ,שמעת פעם על המושג אפקט הצל?"
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"לא" השיב רפאל
"ובכן ,בדרך כלל האדם אינו שם לב לכך שהצל
הולך עימו לכל מקום .אך אם האדם יתייחס אליו
וירצה לברוח מהצל שלו הדבר יציק לו.
אדם שמנסה לברוח מהצל שלו ,הצל שלו תמיד
ירדוף אחריו ,אך אם תתעלם מהצל למרות שהוא
עדיין שם ,למעשה לא תבחין בו והוא לא יהיה
קיים עבורך .בעיות קיימות כשמתייחסים אליהן
כבעיות".
המדען סיים את דבריו
שתיקה ארוכה עטפה את החדר החשוך המוביל
אל מסדרון גדוש בחדרים זרים לשני המשוחחים.
עמוד השחר פיהק ורצה לומר בוקר טוב.
שבר רפאל את שתיקת הלילה:
"יהונתן ,אני רוצה לחזור על דבריך ולראות אם
הבנתי באמת הכול"...
רפאל חזר על הדברים והשניים דנו בנושאים
ושכחו לחלוטין מהמקום הזר ,מהשעה המאוחרת
ומהמרחב הלא נודע...
ובתום השיחה אמר:
"הזכרת בדבריך הקודמים את המילים רייקי,
היפנוזה ,טלקינזיס וטלפתיה.
האם תוכל לפרט לי שאבין מהי הסיבה שאלו
צווחים לעולם את העניין שלמחשבה יש כוח פיזי
עצום עד כדי יכולת לשנות ,להעלים וליצור דברים
חדשים ,כמאמרך?" שאל רפאל
יהונתן פתח את ספרו ואמר:
"תקרא ידידי ,אני מאמין שתבין כבר לבד"
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היפנוזה

היפנוזה כלל אינה שינה.
מקור המיתוס מתחיל עוד במאה ה  94כאשר הוגדר
השם היפנוזה ע״י הרופא ג׳ימס ברייד מתוך המילה
היוונית ״היפנוס׳׳ שמשמעותה שינה.
היפנוזה היא מצב של הרפיה גופנית ומנטלית המאפשר
לאדם קליטת מסרים מהסביבה ללא הצנזורה של
המודע.
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בהיפנוזה ניתן לתקשר עם תת-המודע ,לזהות מחלות
ובעיות סמויות ,לחזור אחורה בזמן ,לחוות מחדש חוויות
מהעבר ולשנותן.
אם ,לדוגמא ,יום אחד אדם לפתע מתחיל לפחד
מכלבים ,במצבו הרגיל הוא לא מודע לסיבת פחדו.
במצב של היפנוזה הוא אמור להיזכר שלפני זמן מה
חברו ננשך על ידי כלב.
באמצעות מציאת ההקשר בין השניים ,האדם יבין
שפחדו חסר היגיון ואסוציאטיבי בלבד.
לרוב ההבנה הזו תביא להתפוגגות הפחד.
כל אחד יכול להיות מהופנט ,ההיפנוזה היא שכנוע
עצמי שאתה הולך ונכנס למצב היפנוטי על ידי אמונה
כי המהפנט עושה משהו חיצוני ששולט בך!
אמנם מי שעושה את זה ,הוא בעצם אתה בעצמך!
במצב היפנוטי אתה למעשה מקשר את המצב ההווה
שלך עם דברים שקרו לך בעבר ,כלומר אתה יכול
לקשר לדוגמא את הפחד החברתי שלך מאירוע
חברתי שאירע לך בעבר שצחקו עליך וזה ממשיך
להשפיע עליך בתור זיכרון מול החברה!
כך שהמסקנה היא שניתן לרפא אדם בדרך של
היפנוזה ,על ידי כך שמוצאים נקודות זיכרון מהעבר
משנים לו את התפיסה לגבי אותם אירועים שנשמרו
בזיכרון ובעקבות זאת המציאות שלו משתנית עקב
שינוי דפוס מחשבה קבוע.
ההיפנוזה מלמדת אותנו שהזיכרון שלנו מעצב לנו את
ההווה ,ועלול להשפיע על העתיד ושינוי תפיסה לגבי
העבר ו/או מחיקת העבר תשנה באופן מלא את
המציאות העכשווית ובמקביל את העתיד שלנו.
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טלפתיה

העברת מחשבות שלא באמצעות החושים המוכרים
(כך לפי מילון אבן שושן).
ביוונית המונח טלפתיה מורכב מן הסתם כמו כל מונח
דומה מ  2מילים :טלה -מרחק ופתיה -בלתי תלוי
(חיצוני ,עצמאי לחושים).
ונרחיב:
הטלפתיה נתפסת בעינינו כמעין דרך תקשורת על
טבעית ועל חושית שבאמצעותה מועברת אינפורמציה,
מידע מאדם לאדם ואף מאדם לעצמים
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(דמיינו את הקוסם שמזיז את העט באמצעות כוח
המחשבה).
כאשר אנו מדברים על מושג שהוא כל כך שנוי
במחלוקת וכל כך מופשט ולא מדעי ,הרי שיש
המאמינים בטלפתיה ויש החושבים שטלפתיה היא עוד
דרך להתל בנו.
המושג לראשונה עלה בשנת  1886במאמר מדעי
שפורסם בשם Phantasms of the Living
שם המונח טלפתיה החליף את המונח שהיה קיים עד
אז :״חילופי מחשבות״.
בשנת  1917הפסיכולוג ג׳ון קובר מאוני סטנפורד ביצע
שורה של מחקרים על ידי קלפי משחק ניחוש\העברה
כפי שקרא להם.
משתתפי המחקר שלו הצליחו לנחש את תכני הקלפים
בסיכוי של אחד ל  ,160אך קובר עצמו לא ייחס
לתוצאות המחקר חשיבות גדולה.
הניסוי הידוע ביותר והמקיף בתחום הטלפתיה בעבר
נעשה באוניברסיטת דיוק בשנת .1927
ניסוי זה כלל פרוטוקולים מהימנים יותר מזה של .1886
המשתתפים היו אנשים ״רגילים״ שלא טענו
לכוחות טלפתיים ,והוחלו עליו שיטות מחקר
סטטיסטיות חדשות.
תוצאות המחקר פורסמו והחוקרים נתנו לו את
השם .ESP
ספר נוסף שפורסם בשנת  1930בשם ״רדיו מנטאלי״
(עם הקדמה מאת אלברט אינשטיין) על ידי זוכה
הפוליצר יופטון סינקלייר.
שם מתאר בין היתר סינקלייר את יכולתה של אשתו
לתאר במדויק ציורים שצייר ללא ידיעתה גם כשנעשו
על ידי אחרים ובמרחקים גדולים בזמן ובמיקום.
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רייקי

רייקי הינה שיטת ריפוי לא קונבנציונאלית.
בשיטת ריפוי זו ,המרפא שם את ידיו על החולה (על פי
האמונה ,יכול המרפא לרפא את החולה גם אם הוא
נמצא בחצי השני של כדור הארץ ולא נמצא לידו,
העיקר היא הכוונה) ועל ידי כך הוא מעביר לו אנרגיה
של ריפוי.
הרייקי שיטת טיפול עתיקה ,שפותחה מחדש ע״י מיקאו
אוסוי ,הנעשית ע״י הזרמת אנרגיה.
לרייקי יש עשרות מיליוני חסידים ברחבי העולם כולו,
ובתי חולים רבים ברחבי העולם נותנים כחלק
משירותיהם גם את שיטת הרייקי.
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טלקינזיס

טלקינזיס (מיוונית :״טלה״־ רחוק ,״קינזיס״ -תנועה) הוא
תחום בפארא פסיכולוגיה העוסק בהשפעה מנטאלית
על התנהגותו של החומר ,כאשר בדרך כלל הכוונה
היא ליכולת להניע גופים ממרחק .המונח המודרני
בפארא פסיכולוגיה לטלקינזיס הוא פסיכוקינזיס(או
בקיצור.)PK.
מבחינת ההגדרה הקלאסית ,הניחן ביכולת טלקינטית
מסוגל להזיז עצמים בכוח מחשבתו בלבד.
בשנים האחרונות גם השפעה מרחוק על מערכות
ביולוגיות(אנשים ,חיות ,צמחים ותאים) נכללת בהגדרת
המונח.
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בעל היכולת הטלקינטית יכול לכאורה לגרום לשינוי
ביולוגי ,חיובי או שלילי על המערכת הביולוגית עליה
הוא מפעיל את יכולתו.
לדוגמא ,אדם בעל יכולת טלקינטית יכול לכאורה
להשפיע על רגשותיו של אדם אחר על ידי התרכזות
בעצם השינוי בלבד.
"עכשיו אני מבין יותר את משמעות הדברים" הגיב
רפאל לאחר שסיים לקרוא את הכתובים
"כל אחת ואחת מדוגמאות אלו מניבות תפיסה
שונה לגבי המחשבה ,בטענה שהיא קיימת ובעלת
השפעה חיצונית ,אמיתית פיזית.
עד כדי כך שהאמונה או חוסר האמונה שלנו לגבי
כל נושא שבעולם יהוו מציאות ככל שיהיו חזקים
יותר.
יהונתן ,אני חושב שניתן לדמות זאת על ידי ילד
הרוכב על אופניו החדשים שבתחילה צריך גלגלי
עזר ,עד שהוא מאמין שהוא גדול ויכול
בלעדיהם ...והוא מתאמן ומתאמן ...בהתחלה הוא
נופל .
כל עוד יהיה עקשן ולא יתייאש ובאמת
יאמין...יצליח!
כי היאך ייתכן שלפני חצי שעה רכב רק עם גלגלי
עזר ועתה רוכב בלעדיהם?
התשובה ככל הנראה לחיזוק דבריך היא
שהיכולת לנסוע ללא גלגלי עזר הייתה טמונה בו
אך לא האמונה".
"כל הכבוד .יישר כוחך...אוסיף על דבריך ואומר:
כך גם אנו צריכים בהתחלה גלגלי עזר חיצוניים
כדי להשפיע על הפנימיות שלנו,כגון :רופאים.
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מהפנטים ,פסיכולוגים ,כדורים ,שיחות נפש,
עידודים וכו'...
עם הזמן כאשר נטמיע ונבין את היכולות שלנו,יחד
עם עבודה ואימון קבועים ,נוכל לרפא את עצמנו
ולמעשה לשנות כל דבר בתוכנו ומחוץ לנו".
יהונתן טפח על כתפו של רפאל בהתרגשות:
"מתוקים דבריך מנופת צופים .נעמת לי עד מאוד.
אכן הכול תלוי בגודל האמונה והביטחון הטמונים
בך  -ככל שיהיו יותר גדולים וחזקים תוכל לעשות
יותר ניסים ונפלאות לעצמך ולסובבך!"
רפאל קם אל החלון שאף את האוויר הקריר
ואמר:
"אני אכן יכול לקשר דברים מסוימים לגבי חיי
האישיים ,אך עדיין קשים לי מעט הדברים...
תאמר נא לי :למה מחשבה יוצרת מציאות?"
יהונתן פקח עיניו בפליאה ואמר בגמגום קל" :אני
לא בטוח שכדאי לך להעמיק כל כך".
"מדוע?" שאל רפאל
"אבות אבותיך שאלו את השאלה הזו ,לא כולם
הצליחו להבין עומקה של תשובה .התשובה
לשאלתך גם לי עדיין איננה ברורה.
מטרת מסעי היא לקבל מענה מלא ומספק
לשאלה זו ".ענה יהונתן
"רצוני השלם הוא לדעת ולהבין את האמת
מאחורי סוד החיים ,אשמח להתלוות אליך" אמר
רפאל
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יהונתן התרגש מאוד.
לפניו ישב בחור צעיר שבמקום להתעסק בהבלי
העולם שואל שאלות בפנים שוקקות ומלאות חן
"אם כך ,שב והתרכז:
ובכן ,הכוח החזק ביותר בעולם הוא כוח המשיכה,
וכוח המשיכה פועל על דברים דומים וכמו
שאומרים' :דומה מושך דומה'.
כך למעשה קורה במוחך ,היקום מושך אליך את
כל מה שאתה מאמין בו.
זה היה סוד גדול ואנשים מובחרים בלבד ידעו על
אותו סוד ,כגון:
רלף וולדו אמרסון )9420-9440(,פילוסוף
ומשורר אמריקאי ,מחשובי הכותבים
הטרנסצנדנטליים שאמר" :הסוד הוא התשובה
לכל מה שאי פעם היה כל מה שהווה ולכל מה
שיהיה".
כלומר :אם אתה חושב שאתה טיפוס מופנם
והסביבה לא רואה בך כריזמטי ואין לך הרבה
חברים ,זה לא בגלל שהסובבים רואים אותך על
פי מה שאתה באמת ...אלא אתה מאמין באמונות
מסוימות לגבי עצמך ומשדר את מחשבותיך
החוצה ונוצרת מציאות על פי האמונות שלך לגבי
עצמך וסביבתך!
אתה מושר אל עצמך את מה שאתה חושב עליו
בקביעות!
לפי זה יוצא ,שאם אין לך מספיק חברים או אם
הבוס שלך מטריד אותך או אם אשתך מזלזלת בך
או כל דבר אחר שקורה בך וסביבך ...הם בעצם
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תוצאות של מה שאתה מאמין שאתה ולפי איך
שאתה רואה את המציאות !
גם אנחנו נפגשנו מפני שהאנרגיות שלנו משכו
אותנו אחד לשני.
אתה חיפשת תשובות שהיו לי ,ואני רציתי לחלוק
את הידע שלי ובכך לעזור לזולת.
המסקנה היא רפאל ידידי שאם תשנה את דרך
הראיה שלך לגבי החיים ,לגבי עצמך ,לגבי ממון
וכו' ...כך גם המציאות תשתנה על פי תפיסת
עולמך!
זהו בעצם כוח המשיכה :אתה מגנט אשר ממגנט
אליו את מה שאתה חושב שקיים...ומה שאינך
מאמין בו לא יתקרב אליך!
העולם מבוסס למעשה על פי החוק שדומה מושך
דומה ושונה דוחה שונה!
אם אדם מאמין באמונה שלימה שהוא
_______________________ מלא את החסר,
המציאות תיקבע על פי ראות עיניו ,וכל האנשים
אשר סביבו וכל מה שקיים בו יוכיחו לו שהוא
צודק מכיוון שהוא ימשוך לעצמו את מה שהוא
מאמין למה שהוא דומה! (על פי החוק שדומה
מושך דומה)
אני לא אומר שאם מישהו חושב שהוא זמר מצוין,
אמנם המציאות היא שהוא שר מזעזע אז הוא
באמת יהיה זמר מצוין ,אבל אני כן אומר שאם הוא
מאמין בזה באמת ,וחי את זה ולומד את זה ויראה
את עצמו מצליח לשיר יפה וישתדל ויתאמן הוא כן
יצליח להגיע!
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וכפי שהאדם מושך אל עצמו את אמונתו ודעותיו
הקבועות כך גם לגבי דברים שליליים ...אם אדם
חושב בצורה שלילית ומאמין במשפטים הבאים:












"כסף לא גדל על העצים"
"זה עולם שצריך לשרוד בו"
"העולם מלא במלחמה וכאב"
"השכנים רעים"
"תמיד אני מקבל דוחות חנייה"
"כל מקום שאני הולך יש תור ארוך"
״תמיד אני נדפק"
״אין לי מזל בחיים"
"אני לא מסוגל לעשות ...אני איש פשוט"
"אני תמים ותמיד אפשר לעבוד עליי"
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ועוד אמונות שאפילו נמצאות בתת מודע של
האדם והאדם לא מודע להן שהן קיימות ,הן
משפיעות ויוצרות מציאות!
אותן אמונות אלו שהוא מאמין בהן יופיעו לו
במציאות בכל פעם מחדש ולכן הוא חושב כך,
אמנם האמת היא שהאדם הוא יוצר לעצמו את
המציאות ואם יחשוב אחרת יהיה אחרת!
זו בדיוק הסיבה מדוע חוק מרפי עובד תמיד!
אתה הולך לסופר ועומד בתור מספר אחד ורואה
שהתור בקופה השנייה קצר יותר ,אתה אוסף את
חפציך וניגש לקופה השנייה.
דווקא אז החליטה הלקוחה שלפניך בתור השני
שהיא שכחה את הלחם השחור ,מתנצלת ורצה
להביא לחם ,אך בינתיים כבר הספיקו לעקוף
אותך כל שלושת האנשים שהיו אחריך בקופה
הראשונה! אם זה קרה לך ו/או מקרה דומה של
חוק מרפי ,כנראה גם אתה לוקה באמונה שדווקא
לך תמיד קורים הדברים הרעים!
הגיע הזמן לשינוי תפיסתי/מחשבתי!
האדם לא צריך להיות מודע להשקפת עולמו
באופן מלא על מנת ליצור מציאות ,זה אוטומטי.
לדוגמא :אם ניקח אדם אופטימי ושמח רוב הזמן,
ונהפנט אותו ובמהלך ההיפנוזה הוא יגיד שיש לו
פחד מהצלחה או כל מחשבה שלילית אחרת,
ההיפנוזה תוכיח את כל מה שהוא מושך אל תוך
חייו למרות שאינו מודע לכך.
המחשבה היא עניין סובייקטיבי.
ניתן לחשוב דבר חיובי ובאותה המידה לגבי אותו
הנושא ניתן לחשוב דבר שלילי ...באופן כללי
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הכול נכון ,ולכן התפקיד הקטן שלנו הוא בסך
הכול להזין את עצמנו במחשבות חיוביות על אף
שבהתחלה זה לא נראה לנו כאמת.
התפקיד שלנו הוא ללמוד וליישם את האמצעים
שיעזרו לנו לחשוב חיובי ולהרגיש טוב ,כגון :לשים
תמונה של אהובנו במשרד בעבודה ,ללבוש את
הבגדים האהובים עלינו.
לעולם לא נתמקד רוב היום בחדשות ,בעיתונות.
במצב חשבון הבנק (אם המצב לא מעלה חיוך)
ושאר דברים מדאיגים.
אלא נשתדל רוב הזמן לחיות חיי רוגע  ,שלווה
ונחת רוח.
נתרחק מרגשות שליליות אשר בעקבותיהן עולות
מחשבות שליליות ,וכמו שהבר טוב אמר לי:
"הפחד גורם להיסוס .והיסוס גורם לפחדים
הגדולים ביותר שלך להתממש!"
רפאל הפנים את דברי יהונתן ואמר" :דבריך
נכוחים ומתבהרים לי ככל שהינך מסביר יותר
ויותר ,אמנם במחשבה שנייה לדעתי אין צורך
לחשוב שרק בזכות המדע אפשר לדעת ולהבין
זאת ,מכיוון שזה גם הגיוני מאוד ,שהרי אם אדם
מאמין שיש בו יכולות להיות עשיר והוא באמת
מאמין באמונה תמימה שהוא יהיה עשיר והוא
מרגיש שהוא שייך להיות ולהתרועע בין העשירים
ומתנהג כמו עשיר ומרגיש עשיר ...ברגע שתיפול
לידיו הזדמנות עסקית הוא יבצע אותה ולא יפחד
מהכישלון מכיוון שהוא מאמין שהוא יכול ,וגם אם
הוא ייכשל בעסק הוא לא יתייאש מכיוון שהאמונה
שבו כל כך חזקה שהוא צריך להיות עשיר עד
שבסופו של דבר הוא באמת יהיה!"
יהונתן חייך אל רפאל בשלווה "אתה אכן בחור
פיקח" אמר
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המחשבה יוצרת מציאות
בכל תחום בחיינו
בריאות

אדם היפוכונדר שכל הזמן חושב על מחלות ונזהר
מהן למעשה לא דוחה את המחלות ממנו אלא
דווקא מושך אליו מחלות.
תאמין או לא ,הבריאות שלנו היא תוצר ישיר של
המחשבות שלנו! כראיה לדבריי אספר על כדור
הנקרא פלצבו.
הפלצבו הוא כדור שלא מורכב מאיזה סוג של
תרופה ,ואין לו שום השפעה על הגוף ,אך אומרים
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לחולה שהוא אפקטיבי ,ובאופן פלאי בחלק
מהמקרים הכדור מרפא את האדם כמו התרופה...
הרופאים הבינו שלמעשה המוח האנושי הוא
הגורם העיקרי באומנות הריפוי .אני לא אומר לא
לקחת תרופות .ממש לא!
אמנם אני כן אומר שיש לשלב בין שתי השיטות.
הרי חלק גדול מהמחלות הן תוצאה של מתח!
הגוף שלנו למעשה בסך הכול מניב את הפירות
שאנו זורעים במוחנו ,וכשאנו חולים הגוף מאותת
לנו שאנחנו עושים משהו לא בסדר והוא מבקש
מנוחה.
וכבר התפרסם המחקר שאנשים אשר חלו בסרטן
נרפאו כי הם הוציאו את כל המתח מהחיים
שלהם.
חלקם לא האמינו שהם יתרפאו אי פעם מאחר
והרופא כבר גזר את דינם למוות ...ולכן הם פשוט
אמרו לעצמם" :זהו ,אני עומד למות אז בשביל מה
להמשיך ללכת לעבודה? אני יאכל את החסכונות
שלי וגם ככה לא נשאר לי הרבה זמן לחיות,
לפחות אני איהנה מהזמן שנותר לי!"
אותם חולים ישבו במשך שעות בכל יום וצפו
בסרטים מצחיקים .הלכו למסעדות ,טיילו ,ופשוט
נהנו מהחיים והתרכזו בהנאה של הרגע ולא חשבו
על המחלה.
מה שקרה באופן ניסי הוא שהם נרפאו!
חלקם אפילו ללא הקרנות וכימותרפיה.
יש לנו יכולת של ריפוי עצמי ,המחלה לא יכולה
לחיות בגוף שהנפש שלו בריאה ,וזאת מאחר
שמחשבה טובה יוצרת ביוכימיה טובה.
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ועל כן אם האדם ירגיל את עצמו לחשוב חיובי
ויהיה שמה וטוב לב ,התאים יתחדשו ממחשבות
חיוביות ויהיו בריאות יותר.
אני לא יהודי  ,אבל אצלכם היה רב רופא ,והוא
אמר" :נפש בריאה בגוף בריא" ,וכן הרמב״ם היה
נוהג לומר לרופאים אחרים" :טפל יותר בחולה
מאשר במחלה".
ושמעתי סיפור מרתק על הרמב״ם שהיה מלך
בזמנו ששמע על גדולתו כרופא ,וכעס מפני שלא
רצה שיחשבו אנשים שישנו רופא טוב יותר מאשר
רופא המלוכה.
קרא המלך לרמב״ם ולרופא המלוכה על מנת
לבדוק מי משניהם רופא טוב יותר ,וכך ציווה:
בעוד שבוע שניכם תכינו רעל ,ותשקו אחד את
השני ,מי שישרוד הוא רופא גדול וחזק יותר ,ואם
לא תעשו כדבריי אהרוג את שניכם.
וכך היה :עבר השבוע והלכו הרמב״ם ותלמידיו אל
בית המלוכה על פי ציווי המלך.
המלך גזר על הרמב״ם לשתות ראשון את הרעל
שהכין רופא המלוכה ,ובשל כך אם ימות לא
יצטרך רופא המלוכה לשתות את רעל הרמב״ם
ובכך ינצח רופא המלוכה את הרמב״ם.
שתה הרמב״ם את הרעל ולאחר מספר שניות נפל
הרמב״ם על רגליו ,כמעט נפח את נשמתו אך
ברגע האחרון הקיא וניצל.
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לאחר מכן השקה הרמב״ם את רופא המלוכה
ולאחר מספר דקות של סבל וייסורים נפל רופא
המלוכה מרגליו ונפטר מן העולם.
לאחר המעשה שאלו תלמידיו של הרמב״ם" :רבינו
איך עשית זאת?"
השיב להם הרמב״ם" :דעו לכם תלמידיי כי לא
הכנתי משקה רעיל ,אלא הכנתי מיץ שעשוי
ממספר חומרים עם טעם וריח רעים ,אך אינו מזיק
לבריאות.
רופא המלוכה אשר פחד כל כך מהמשקה נפטר
בעקבות הפחדים והאמונה שלו כי שתה משקה
שלי
"ואיך ניצלת מהמשקה הרעיל של הרופא?" שאלו
תלמידיו בהתפעלות
השיבם הרמב"ם" :טרם שהגעתי לבית המלוכה
שתיתי שיקוי שהכנתי הגורם להקאה!"
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ממון
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החוק שדומה מושך דומה ושונה דוחה שונה,
יאפיין את אותם אנשים פסימיים שכל הזמן
מתלוננים לגבי הממשלה שגונבת כספים ,ובוכים
כל היום על מר גורלם ,וטוענים שבשביל להצליח
בחיים צריך "קומבינות" ומתמקדים כל הזמן בבכי
על גובה המיסים וכו'...
אותם אנשים ימשיכו למשוך אל חייהם את העוני
וחוסר ההצלחה...
לעומת אלו שמאמינים ביכולת שלהם להצליח
להרוויח ורואים את עצמם כפוטנציאלים להיות
עשירים.
הם מושכים לעצמם כסף ועסקים טובים.
הכלל הוא שריכוז המחשבות צריך להיות
בהצלחה ובשגשוג ,ולא בתהייה איך להשתחרר
מהצרות הכלכליות.
אל תהיה עצוב מכך שאין לך מספיק כסף ואל
תרבה לשוחח על זה עם חברים שלך ...כי
למעשה הדבר שאתה מתמקד עליו הוא מה
שאתה מושך לעצמך לחיים.
אותו דבר לגבי האמונות שלך בתת מודע ...יש מי
שמאמין" :כסף לא גדל על העצים" "קשה להשיג
כסף" "זה עולם של הישרדות כלכלית"
את כל האמונות הללו צריך לשחרר מתת המודע
ולהתחיל לחשוב ולהאמין ש" :כסף בא בקלות,
בכמויות רבות ולעיתים קרובות"
בהתחלה זה ייראה כמו שקר אבל ברגע שתצליח
להפנט את עצמך ולהאמין בזה ,דומה ימשוך
דומה.
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זוגיות

בעודנו שוקדים על ההבנה שדומה מושך דומה,
למעשה נבין שהצלחה בזוגיות תלויה באהבה
שלנו כלפי עצמנו.
אם תאהב את עצמך ,תמשוך אל עצמך עוד
אהבה מצד סובבך.
על מנת לזכות בזוגיות פשוט תאמין שגם אתה
יכול לזכות בזוגיות ,וגם אתה יכול ללכת יד ביד
עם אשתך ותאמין שאתה אכן יכול לקבל זוגיות
מושלמת ובקלות  ...זה פשוט יקרה כבמטה
קסמים!
זה הכול  -זה עד כדי כך פשוט.
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העולם

כאשר הינך צופה בחדשות ,קורא בעיתון ,מקשיב
לרדיו על המלחמות ,על העוני ,על השנאה,
הקמות חדשות של אגודות למלחמות נגד מחלות,
מלחמות נגד הסמים ,מלחמות נגד איידס,
מלחמות נגד הטרוריזם ,כל אלו לא מרחיקים
אותם ,אלא בדיוק ההיפך חלילה.
מה שצריך לעשות זה להיות בעד השלום ,בעד
החיים הבריאים וכו'...
אני מסכים שצריך להיות בעניינים אבל אל תהיה
מוצף בזה ופשוט השתדל להיות רגוע ,שליו ושמה.
הכלל :במקום להיות נגד משהו ,פשוט תהיה בעד
הדבר ההפכי לו ,כי מה שאתה מתמקד
במחשבתך נוצר במציאות.
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אורח חיים

ישנם אנשים שחושבים שיש להם מזל רע...
אם אי פעם קרה לך שביום אחד כל מה שנגעת
בו "קולל" ונהרס ושום דבר לא הסתדר באותו
היום ,דע לך כי כל אלו נבעו מההרגשה האישית
באותו היום...
כל אותו היום יכול היה להסתדר ולהיות נפלא על
ידי שינוי הרגשה...
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התפקיד שלך הוא להישאר שליו ,רגוע ומאושר
ולא משנה מה קורה לך בחיים...
אם תתמיד בזה ותתמקד באושר ושלווה ותשרה
על עצמך בטחון עצמי בכל רגע ,הטבע ישיר
למוזיקה המתנגנת בליבך ודברים מופלאים יפקדו
את דלת ביתך בכל יום מחדש.
פחד ,כעס ,תסכול ועצבות הם רגשות שאם אדם
חש אותם יתגלגלו לו לה־ים עוד דברים שיגרמו לו
להרגיש בדיוק את אותו הדבר.
אושר ,שמחה ,אמונה ובטחון הם רגשות שאם
אדם חש אותם יתגלגלו לו לחיים עוד דברים
שיגרמו לו להרגיש בדיוק את אותו הדבר.
ההשתדלות שלנו צריכה להיות ממוקדת בהרגשה
שלנו.
אם נבחר להרגיש טוב ,המחשבות אשר יעברו בנו
יהיו חיוביות שהרי למחשבות שליליות קשה יותר
לחדור באדם שמח ומאושר.
נדמה את עניין ההרגשה שלנו לזכוכית מגדלת
אשר יכולה לשרוף חפצים מסוימים על ידי כך
שתניח אותה תחת קרני השמש.
מיקוד האנרגיה של השמש על ידי זכוכית
המגדלת היא זו ששורפת את החפצים.
בדיוק כך פועלות המחשבות שלנו :אם נמקד את
המחשבות המפוזרות שלנו לגבי מה שאנו רוצים,
אנו ניצור שינוי אמיתי בחיים שלנו.
הכלל הוא לא לתת לשום דבר לשנות את
ההרגשה הנפלאה שאנחנו שורים בה ,כי היקום
מנסה אותנו באופן קבוע.
התפקיד שלנו הוא לבחור להרגיש טוב.
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ניקח כדוגמא נוספת את הבלוט :אם נשתול אותו
בסביבה הטבעית שלו בתוך אדמה טובה לגידול
ונשקה אותו ,הבלוט יצמח ויגדל לעץ יפה ,אך אם
נשתול את הבלוט בתוך סוג אדמה שאינה טובה
לגדילתו ונמנע ממנו מקור מים לשתות ,הוא ייבול.
כך גם אנו בני האדם כל אחד מאיתנו הוא כמו
בלוט אשר יכול לגדול ולצמוח ,אך מצד שני יכול
לנבול ,הכול תלוי בתזונה של תת המודע שלנו.
מאחר ותת המודע שלנו מקבל כל מחשבה שלנו
והוא לא יכול לבחור אם לקבל ואם לדחותו ,על
כן כשנזין את תת המודע שלנו במחשבות טובות,
נצמח ,ניצור עתיד טוב יותר והשמיים הם הגבול...
למעשה היקום אומר לנו :הלקוח תמיד צודק!
מה שתגיד ומה שתרגיש ומה שתאמין כך יהיה!
אם אתה מפחד מדבר מסוים שיקרה לך אל
תתפלא אם כעבור תקופה בדיוק דבר זה קרה לך.
אם אתה צועק למשהו":לא".
אתה למעשה לא מרחיק אותו אלא מושך אותו
אליך ,ועל מנת באמת למנוע מהפחד להתקרב
אל חייך אתה צריך לא לחשוב עליו אלא להרגיש
שמחה...
הנרי פורד ( 30ביולי  7 - 1863באפריל  )1947היה
תעשיין רכב אמריקני ומייסד חברת פורד ,שהיא
אחת משלוש יצרניות הרכב האמריקניות
הגדולות(יחד עם ג'נרל מוטורס וקרייזלר).
איש זה אמר כך ":בין אם אתה חושב שאתה יכול
ובין אם לא בכל מקרה אתה צודק!"
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סר וינסטוך צ'רצייל ( ,)1965 - 1874בשמו המלא
סר וינסטון לנרד ספנסר ( Winston Leonard
 )Spencerצ'רצייל ,מגדולי המדינאים הבריטים
במאה ה ,20-בן לאחת ממשפחות האצולה
החשובות בבריטניה.
הנהיג את ארצו במלחמת העולם השנייה
במאבקה בגרמניה...
איש חשוב זה אמר כך" :אתם בוראים את היקום
שלכם בכל צעד שלכם"
כך שלמעשה סר וינסטון צ'רצייל הודיע שכל מה
שאי פעם אירע בחייך אתה אחראי לגביו ,כי אתה
היוצר שלו.
סיכומו של עניין :דומה מושך דומה ושונה
דוחה שונה
מה שתחשוב עליו באופן קבוע בחייך במודע
ובין בתת המודע יתרחש לך בחיים כדבר
טבעי לחלוטין.
אל תיתן למציאות להשפיע על הרגשות שלך,
אלא השתדל להרגיש טוב ובכך תשפיע על
המציאות ותהפוך אותה לטובה ונעימה
יותר".
טרם אכלה דבריי ,אוסיף את אחד מגדולי
החכמים של העולם:
אלברט אינשטיין ( ,)9471-9166אבי תורת
היחסות ,זוכה פרס נובל ,שתגליותיו שינו את דרך
הסתכלותו של האדם על היקום אמר" :הדמיון
הוא הכול ,הוא הקדימון לכל מה שיקרה בחיים"
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כך אנשים שוקעים בדעותיהם ומאמינים שזו
המציאות שלהם ואינם יכולים לצאת ממנה.
"לו רק יבחרו בני האדם להרגיש טוב ולהיות
שמחים במה שיש להם במקום להתלונן על מה
שאין להם"
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יהונתן שתק ,נשף באיטיות ואמר בלחש" :זהו סוד
החיים".
הביט אל החלון ,והכוכבים נצצו בתוך עיניו ואמר
בעצבות :ואני על אף שאני יודע כל זאת ,יש לי
שאלות ללא תשובות .אני גם כמוך מחפש
תשובות לשאלות ,האם קיבלת מענה
לשאלותיך?" שאל יהונתן
"אני עוד רוצה לחשוב על זה לעומק אך באופן
כללי ניכרים דברי אמת בדבריך" השיב רפאל
"אתה לא צריך לחשוב על זה לעומק ,אלא פשוט
קשה לך לקבל את העובדה שאתה אשם" אמר
יהונתן
"כן ,כנראה שאתה צודק ".ענה רפאל באכזבה
"אל תצטער חברי .תוכל לשנות הכול .אתה עדיין
חי ומחשבותיך קיימות .תתחיל לחשוב אחרת".
"אני מבין" לחש רפאל
"אני שמח שיכולתי להיות לך לעזר ואני מקווה
שתפיק את המרב ממה שלמדת ותשתמש בידע
לטובת הזולת.
הלילה עוד מעט יסתיים ואיש איש ילך לדרכו .אני
אמשיך בחיפוש הפרטי שלי לתשובות אחרות".
"מהן שאלותיך?" שאל רפאל
"עושה רושם שדבריך מושלמים "...הוסיף
בהערצה
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"לי יש שאלות מתקדמות שעלולות לאכזב אותך
אם תשמע אותן .עדיף שתחזור לישון ותיישם את
החכמה החדשה שלמדת זה עתה ".אמר יהונתן
השעה הייתה מאוחרת אך את רפאל זה לא עניין
"תלמד אותי בבקשה" ביקש רפאל
יהונתן נענה בחיוב לבקשתו של רפאל ואמר" :כל
מה שלימדתי אותך עתה ,היא דעה רווחת בכלל
הציבור.
בתחילת דבריי אמרתי לך שאבות אבותיך שאלו
את שאלתך ,ולא מצאה דעתן מנוחה עם
התשובות .הסיבה היא שיש לנו שאלות המטילות
ספק בכלל הזה של מחשבה יוצרת מציאות.
מבט מאוכזב הביע רפאל בשומעו את דברי יהונתן
ואמר" :הייתכן שכל מה שלימדת אותי עתה אינו
נכון?" תהה רפאל ופרס את ידיו
"אני מאמין שלא ,כנראה שיש תשובות הגיוניות
לשאלות שלי אך איני יודע אותן"
"למד אותי בבקשה" התחנן רפאל
"רפאל ,אתה בחור חכם ,נבון ומאיר עיניים ועל כן
ההרגשה הפנימית שלי מאשרת לי ללמדך ,אך
טרם אעשה זאת אני רוצה שתהיה במאה אחוזים
מרוכז".
"כולי אוזן" חייך רפאל והתרווח על הכסא
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" .9אם המציאות היא רצף מחשבות כך
שהשאלה היא לפני שנוצר האדם ,איזו
מחשבה ראשונה התחילה את המציאות
על מנת לברוא אותה ולקיים אותה?
 .0היאך ייתכן שאסטרונאוטים מבצעים
הדמיות לפני טיסות לחלל ,על ידי כך
שנכנסים לתוך מעבדה מיוחדת ושם כוח
הכבידה דומה לכוח הכבידה אשר קיים
על פני הירח ,ולמרות ההדמיות חלקם
התפוצצו באוויר עוד לפני הגעתם
לחלל ?........אם המחשבה יוצרת את
המציאות אזי ההדמיה הייתה צריכה
להתקיים במציאות ולאחר מכן למות.
 .0אם נופל עץ במקום מסוים בעולם שאין בו
נפש חיה ,האם החבטה של העץ משמיעה
רעש? אם תאמר שכן...הלא אין מחשבה
שתיצור את הרעש אלא הוא קיים ממילא,
ואם תאמר שאינו משמיע רעש ,האם תוכל
להוכיח שאכן זה כך?
 .6היאך ייתכן שכדור תרופתי מקולקל פוגע
בבריאות האדם אם איש אינו יודע שהוא
התקלקל?
 .6ואותו סכיזופרן שמשוכנע שפרפרים
מסתובבים סביבו ,היאך זה לא מתקיים
במציאות?
 .6והמשוגעים שקופצים אל מותם באמונה
שיכולים לעוף?
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ועוד שאלות רבות מאלו שאציג בפני מדענים
עתירי שם".
המחשבות רצו כמטורפים אל שיגעונם ,אמנם
שקט התשובה הבהב בליבם במקביל.
"קיבלתי מענה לכל שאלותיי" לחש
"אכן תמיד חששתי שתמי תהיה עם אחר ותעזוב
אותי.
אכן לא ידעתי להודות על מה שהיה לי ,לא דאגתי
לכבוש את לבי בשמחה מתמדת.
אכן חשבתי בחרדה על העתיד ושכחתי את
ההווה ,כך שלא חייתי לא בהווה ולא בעתיד".
הבוקר עלה ורפאל פגש את מורו הלילי ביציאת
האכסניה.
"לאן פניך מועדות?" שאל המדען
"איני יודע ,דבריך הציקו לי עד מאוד בכל אתמול
בלילה ולא הצלחתי לחזור אל מיטתי התערבבו בי
השמחה והעצב.
מצד אחד אני שמח להבין שהכלים למלא את חיי
באושר עתידי קיימים בי ,אך דאב לבי להבין
שפגעתי בעברי ואיני יכול עוד לחזור אליו ולתקנו,
כי אכן עברו בי מחשבות של פחד מה אעשה
בלעדיי אהובתי תמי ...וכרגע אני מאשים את עצמי
בעבר שלי"
רפאל עצר את שטף הדיבור נשם קלות והפנה את
מבטו" :הפחת משב תקווה אל תוך חיי ,היאך
אוכל לגמול לך?" שאל רפאל
"אינך צריך להודות לי ,אתה שאלת שאלות שאני
ידעתי את התשובות עליהן ,הדומה משך דומה
ונפגשנו.
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אינך צריך להודות אלא ליקום.
אני רק אבן דרך בדרכך רפאל.
חזור אל חייך ותהווה אבן דרך לאחרים".
"יהונתן ,קיבלתי תשובות מהר מכפי שחשבתי,
והזמן שלי עוד ברשותי ,אולי תחפוץ בחברתי עד
אשר אגיע אל יעדך ובכך תהיה תודתי" הציע
רפאל
"אשמח" השיב יהונתן
הימים עברו והשניים פגשו בעוטי מסכות רבים.
בכל פעם שהכירו אדם חדש עמדו על דעותיו
ולמדו את דרך חייו ,ועל ידי כך הבינו היאך
המחשבה יצרה את המציאות הקיימת לאדם
העומד מולם.
יהונתן ורפאל הפכו לחברים טובים ורפאל למד
לבצע מדיטציה מחברו המלומד.
באחד הימים הגיעו השניים לעיירה נידחת בקצה
שום מקום.
יהונתן לא ידע שעיירת שום מקום תשים קץ
לחיפושו בעולם.
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יהונתן לומד יהדות
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"האנשים נחמדים כאן" אמר רפאל
"אני מסכים איתך" השיב יהונתן בעודו בוחן פירות
לרכישה עבור השניים מהשוק
"סליחה גברתי .האם יש כאן מקום שבו חברי ואני
נוכל להניח את רגלינו ולישון מעט?" שאל רפאל
את המוכרת שעסקה בקבלת כסף מיהונתן.
"כן ,ישנה בקתה בקצה הכפר ,שם תמצא רב
יהודי נחמד ...יש לו מקום ללון בשכר" השיבה
המוכרת ופנתה אל לקוחה אחרת.
"רפאל ,אני לא מעוניין ללון הלילה אצל רב יהודי
מאחר וסביר להניח שתשובות לא נקבל שם ,ומה
גם שאיני יהודי ואיני מעוניין להיכנס לויכוחי הדת
הישנים".
"יהונתן ,אני מבין אל ליבך אך אולי הרב הוא איש
חכם ונוכל ללמוד ממני דבר אחד או שניים.
במידה ולא נחשוב כך ולא תרצה להמשיך לשהות
שם בבוקר נחזור אל דרכנו".
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באכסניה

רפאל ניגש אל פינת החדר והחל לבכות.
חודשים רבים עברו מאז ליבו שפך כל כך הרבה
דמעות
"מה קרה?" שאל יהונתן
"ככל שהזמן עובר אני מבין יותר את עניין מחשבה
יוצרת מציאות.
הבנתי את כוחו של תת המודע ואת העוצמה
הטמונה בהרגשה ,אני מרגיש שהמסע שלי
הסתיים.
יהונתן ,כל מה שנותר לי הוא לחזור אל ביתי הריק
בישראל בלב גדוש רגשות אשם" רפאל התייפח.
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הכרית הייתה נחמדה דיה לספוג את שטף
הדמעות באהבה.
"אני ממליץ לך לא לבחור להתבונן על העבר
ולהצטער ,אלא שתבחר להביט על אינספור
האפשרויות העתידיות שהיקום מזמן לך.
מה שזכור לך כטוב ,אינו אלא טיפה מים האושר
שהיקום מציע עבורך" סירב יהונתן
"יהונתן צודק ,נסתרות דרכי האל ואין חקר
לתבונתו ".חשב לעצמו
"סילחו נא לי רבותיי אך לא יכולתי שלא לשמוע
את שיחתכם כאשר הלכתי במסדרון לכיוון
חדרכם עם ארוחת הערב שלכם" אמר הרב
"נעים מאוד אני עשהאל" הוסיף
יהונתן הביט מבט בוחן ברב המזוקן ואמר בקוצר
רוח" :איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת"
והביט ברפאל במבט מזלזל הרומז" :איש זה אינו
חי אלא על פי אמונה עיוורת ללא הוכחות למעשיו
היומיים".
הרב עשהאל הפנה את מבטו אל יהונתן ואמר
בחיוך אדיב:
"הפסוק שציטטת כעת רשום בספר תהילים
בפרק צב בפסוק ז ,אך אל תשכח את הפסוק
הקודם לו שבו כתוב":מה גדלו מעשיך ה' מאוד
עמקו מחשבותיך"
"סלח לי אם אינך מרשים אותי בידיעותיך בתנ״ך
ובפסוקיו ,אינך אלא ספר ציטטות אנושי ובעל
אמונה עיוורת.
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אני לעומתך עוסק במדע ובנתונים מתמטיים,
דבריי ניכרים וברורים .שפתי מדברת בכל אשר
קשור לזמן ,למרחב ולמקום בו אני קיים ,דבריך
מאידך מסתובבים סביב תיאוריה ערטילאית
ואקסיומות העוסקות מחוץ לטווח הטילים
האנושיים.
אנא ממך ,חסוך ממני שיחה העוסקת בדת.
אני רוצה להיכנס לישון ומהר לחזור אל דרכי"
אמר יהונתן בטון קשוח
הרב עשהאל חייך אל יהונתן ובשתיקה רכה עזב
את החדר וסגר את הדלת מאחוריו.
"אתה לא חושב שהיית איתו קצת קשוח?" שאל
רפאל המנגב את שאריות הדמע האחרונות
"אנשי הדת חיים לצערי באמונה עיוורת וקשה
לשוחח עימם בהגיון בריא.
בשיחות בהן השתתפתי עם אנשי הדת והאמונה...
וזה לא משנה איזו דת :בודהיזם ,נצרות ,אסלם או
יהדות.
תמיד אפוא הייתה בריחה אל האמונה חסרת
הבסיס"
"ולאיזו דת אתה משתייך חברי?" שאל רפאל
בהססנות
"איני משתייך לאף דת ,אחרים ייקראו לי בשם
אתיאיסט ,כי לדעתי האדם הוא יוצר האל ולא
ההיפך ".ענה יהונתן בגאווה

רפאל שתק
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"עיירה שקטה למדי" חשב לעצמו
חברו המלומד כבר נרדם
שעות ארוכות ללא שינה חלפו על פניו של רפאל.
מגיל קטן האמין באלוקים הכול יכול כפי
שהורישה לו אימו.
אך דבריו של יהונתן ניקרו בו ולא נתנו מנוח.
כי לא רק שלא היו לו הוכחות לכך שהבורא אכן
קיים ,בנוסף לכך יהונתן עשה רושם של איש חכם
ובר דעת שלא יאמר דברים ללא מחשבה תהילה.
ונשף בכבדות נשיפת אנחה
"טוק טוק ,בוקר טוב .ארוחת הבוקר מוכנה" נשמע
קולו של הרב מבעד לדלת .השניים התעוררו
ממיטותיהם...
"מה מעשיכם בעיירה הקטנה שלנו?" שאל הרב
עשהאל את שני הלועסים
"אני מדען העוסק בפיזיקת הקוונטים ורפאל טייל
בתקווה למצוא חכמים שיעזרו לו למצוא תשובות
לשאלותיו הרבות" השיב יהונתן בגאוות יחידה.
"את יהונתן פגשתי במקרה בדרכי והוא אכן ענה
לי על שאלותיי המרובות" הוסיף רפאל ופניו הביעו
תודה לחברו המלומד
"אין מקרה ...מקרה הן אותיות רקם ה'" אמר הרב
עשהאל בעדינות
"אני מבין את מעשיו של רפאל ,אך מה מדען
בדרגתך עושה בעיירה הקטנה שלנו?" התעניין
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"אני הולך אחר פעימות לבי ופועל על פי
האינטואיציה .ההרגשה הפנימית הובילה אותי
לכאן .למעשה אני מבצע מדיטציה ועל ידי הרוגע
והשלווה אני מבין את שפתו של היקום .היקום
כיוון אותי לכאן ,אך עדיין לא גיליתי מדוע ".השיב
יהונתן
"לו הייתי במקומך הייתי עונה את אותם הדברים.
אך במילים שונות" אמר הרב עשהאל
"למה אתה מתכוון?" שאל יהונתן
"גם אני מדען ועוסק ביהדות .אני הולך אחר
פעימות לבי ופועל על פי האינטואיציה .ההרגשה
הפנימית הובילה אותי לכאן .למעשה ,אני מבצע
תפילה והתבודדות ,מדבר עם האלוקים ועל ידי
הרוגע והשלוה אני מבין את תשובתו של הבורא.
האלוקים כיוון אותי לכאן ואני בדרכי לגלות
מדוע".
"היאך ייתכן שאתה מדען אם עיסוקיך הם תורה
ומצוות?" תהה רפאל
"ומפני מה אתה מניח שאין תורה ומדע הולכים יד
ביד?" שאל הרב עשהאל
"אם הינך מדען האם תוכל לענות על שאלותיי?"
בחן יהונתן
"אשתדל"
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יהונתן סיפר לרב עשהאל את קורות חייו ואת
התגלית אשר מצביעה על כך שמחשבה יוצרת
מציאות ,וחזר על כל מה שלימד את רפאל.
הרב עשהאל ישב בשקט והקשיב בסבלנות לכל
אשר הגה מפיו המדען.
לאחר כשעתיים עצר יהונתן את שטף הדברים...
נשם נשימה עמוקה לרווחה ולגם מכוס התה הקר
"כל מה שאמרתי לך ,זה מה שהמדע שנקרא הניו
אייג' מלמד היום ,אבל לי יש קושיות על זה:
 .9אם המציאות היא אכן רצף של מחשבות
כך שהשאלה היא לפני שנוצר האדם  ,איזו
מחשבה ראשונה התחילה את המציאות
על מנת לברוא אותה ולקיים אותה?
 .0היאך ייתכן שאסטרונאוטים מבצעים
הדמיות לפני טיסות לחלל ,ולמרות
ההדמיות חלקם התפוצצו באוויר עוד לפני
הגעתם לחלל? אם המחשבה יוצרת את
המציאות ,אזי ההדמיה הייתה צריכה
להתקיים במציאות והמוות היה צריך
להגיע לאחר מכן.
 .0אם נופל עץ במקום מסוים בעולם שאין בו
נפש חיה ,האם החבטה של העץ משמיעה
רעש? אם נאמר שהיא אכן משמיעה רעש
הרי לך מציאות ללא יצירת מחשבת
האדם .אם תאמר שלא ,האם זה הגיוני
ואם כן ,היאך?
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 .6היאך ייתכן שכדור תרופתי מקולקל פוגע
בבריאות האדם אם איש אינו יודע שהוא
התקלקל?"
 .6סכיזופרן שמאמין שהוא רופא למה זה לא
נכון?
 .6המשוגעים הקופצים אל מותם באמונה
שיכולים לעוף בסוף מתים"?...
 .7בני האדם גילו כי ישנם צלילים שכלבים
מסוגלים לשמוע אך אנו בני האדם איננו
יכולים ,אם כן מסתבר כי אותו הצליל היה
קיים עוד קודם מחשבתו של האדם ולא
ההיפך".
 .4איך ייתכן שהילדים מאבדים את תמימותם
בבגרותם למרות שבצעירותם ממאנים הם
להאמין שהעולם אכזר ,אך בעקבות כפיית
המציאות ,תמימותם נעלמת כלא הייתה?
 .1אם היינו מוצאים אדם קדמון שקפא במשך
אלפי שנים ,מפשירים אותו ומצליחים
להחיות אותו ...האם יוכל לראות את
החידוש הטכנולוגי? כלומר ,האם יוכל
לראות מכשיר כגון טלפון סלולארי?"
סיים יהונתן את דבריו וקיני באנחה.
"כשסיפרת לי על שאלותיך ,לא סיפרת לי על כל
השאלות" נעלב רפאל
"ידעתי מראש שאין לך תשובות ,ולמה להכניס
בלבך כפירה לנושא?" השיב יהונתן
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יהונתן ורפאל המתינו שניות מספר לשמוע את
תגובת הרב עשהאל.
הרב עשהאל שתק שתיקה רועמת והתעלף.
רפאל קפץ מכיסאו ובדק את דפיקות ליבו.
יהונתן רץ לכיוון המטבח ,הרטיב מטלית ורץ
לכיוונו של המעולף
"תפתח את החלונות עכשיו" זעק רפאל לכיוונו של
יהונתן
יהונתן המבוהל רץ ופתח את חלונות החדר ויצא
אל מחוץ כותלי הבית ...אולי מישהו יוכל לעזור
לאחר מספר דקות חזר יהונתן בבהלה עם עלמה
צעירה נושאת תיק רפואי
נכנסו השניים אל החדר ,ולהפתעתם חזו ברב
עשהאל יושב לצידו של רפאל שותה כוס מים
שליו ורגוע
"עברתי קורס עזרה ראשונה" חייך רפאל
"הכול בסדר אבא?" שאלה העלמה
"כן יקירתי ,תודה יהונתן שהזעקת עזרה" הוסיף
הרב עשהאל
"תודה לך שהצלת את חיי אבי .גם אני עברתי
קורס החייאה אך כל זה לא היה מועיל אלמלא
הייתי מגיעה מאוחר מדיי ,היאך נוכל לגמול
לכם?" שאלה העלמה
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"יהונתן ורפאל ,אשמח אם תשבו עמי כמה שתרצו
ללא תשלום ,אני זקוק למנוחה ולא אוכל להשיב
לשאלותיך עד שיחזרו אליי כוחותיי ,אם תשהו
קמעא אוכל לענות על כל שאלותיך בהסבר
מפורט ללא לחץ זמן"...
והוסיף בנימה צינית מחויכת":כך נצא מגבולות
הזמן"
השמש שקעה
הציפורים סיימו את מנגינתם והצרצרים המשיכו
בסימפוניה הטבעית מהמקום בו פסקו המעופפים
טוק טוק
"ערב טוב ,אפשר להציע לכם כוס תה?" שאלה
העלמה בנימוס
"כן ,תודה" ענה רפאל
"מעולם לא אמרת את שמך" הוסיף
"שמי אסתר"
"כמה שהיא נאה ,צעירה וטובת לב ,חכמה ואף
יודעת רפואה" חשב רפאל
"אתה רופא?" שאלה
רפאל הנבוך הסמיק ואמר בחיוך מגושם" :ובכן
שמי רפאל אך איני רופא ...למדתי מעט"
"עשית עבודה טובה בשביל מישהו שלמד מעט,
אמור מעט ועשה הרבה" אמרה אסתר
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יהונתן הביט בצעירים המתאהבים ואמר" :חברים,
אני שוקל להיכנס לישון ,אולי תמשיכו את השיחה
במסדרון?"

בוקר שני באכסניה
השמש זרחה.
הצרצרים סיימו את מנגינתם והציפורים המשיכו
בסימפוניה הטבעית מהמקום בו פסקו החרקים
"בוקר טוב .אפשר להציע לכם ארוחת בוקר?"
שאל הרב בנימוס
"בוקר טוב אדוני ,תודה רבה .נתארגן ונגיע" ענה
יהונתן
ארוחת הבוקר הייתה רשמית
אשתו של הרב הצטרפה לשולחן הסעודה ואסתר
ביקשה רשות מאביה להצטרף גם כן.
"אני גרה ברחוב הסמוך ,אני מורה בבית ספר
לבנות ואני ישנה עימהן" מיהרה אסתר לומר כולם
הבחינו בעיניהם של הצעירים המאוהבים.
ארוחת הבוקר הייתה טעימה מאוד .החברים
החדשים עסקו בתבשיליה של הרבנית דקות
ספורות שבהן נשמע רק תקתוק השעון עברו על
הסועדים
"אתמול התרגשתי מאוד בשמעי את דבריך" חתך
הרב עשהאל את חוט הדממה.
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שנים אני מיצר על כך שאין המדע עוסק
ברוחניות ,כל מי שחושב להסיק מסקנות רוחניות
בעולם המדע מתקבל בבוז על ידי קהילת
המדענים.
כאשר שמעתי את דבריך ,אורו עיניי וסמרו
שיערותיי.
בצעירותי לא הייתי אדם דתי.
בכל ימי הייתי דורש וחוקר בחכמות העולם.
שנות מחקר בעולם המדע עלו בתוהו ופניתי
ללמוד יהדות ,ואז הרגשתי כצמא במדבר.
חלק ממה שאלמד אתכם עתה חבריי אינו קשור
לשום דת :יהדות ,אסלם .נצרות ,בודהיזם או כל
דת אשר תעלה בראשכם.
אני מרגיש כי כוחותיי חזרו למותניי ונוכל לחזור
לנושא בו הפסקנו אתמול.
זוהי חכמה גדולה שעונה על כל שאלותיך והיא
נקראת תורת היהדות.
יש בה נדבך והוא חכמת הנסתר.
יהונתן חברי המלומד ,אתה ואני מדברים באותה
השפה אלא משתמשים במונחים שונים :כאשר
אתה אומר "יקום" ,אני אומר "אלוקים".
כאשר אתה אומר "מדיטציה" ,אני אומר
"התבודדות ותפילה"
כאשר אתה אומר "דומה מושך דומה" ,אני אומר
את מה שאמרו המקובלים במסכת עבודה זרה דף
נה" :הבא להיטהר מסייעין בידו ,הרוצה להיטמא
פותחים לו.
ועוד רמזו חז״ל שדומה מושך דומה באומרם:
"הקדוש ברוך הוא אומר :פיתחו לי פתח כחודו של
מחט ואפתח לכם פתה כפתחו של אולם" ,כלומר:
אם אדם רוצה משהו טוב ועושה צעד קטן עבורו,
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האלוקים יעזור לאדם לעשות צעדים רבים על
מנת לממש את חלומו.
אין ספק שאתם כאן מכיוון שחיפשתם תשובות
והאלוקים הפנה אתכם לכאן.
מקובלים רבים ישנם בעולם ונפגשתם דווקא עמי,
הסיבה לכך עדיין אינה ברורה לי אולי נדע
בהמשך ".הרב עשהאל הביט בזהירות בבתו
וברפאל והמשיך:
"אשב ואלמד אתכם את כל אשר תרצו חבריי ,אך
תמיד זכרו כי איני מלמד אתכם רק דת ,כי אם גם
חכמה עמוקה ועתיקה בת אלפי שנים.
אלמד אתכם את הדברים אשר למדתי במשך
שנים רבות.
אשמח כאשר אסביר שתבינו מדבריי את
ההקבלות שבין המילים שלך למילים שלי ,ותסיק
גם אתה שאנחנו משתמשים באותה הנוסחא אך
במילים נרדפות.
עוד חשוב לי לומר לפני שאתחיל :אדבר הרבה
זמן ,ייתכן שתעבור יותר משעה אך לא אחזור על
דברים פעמיים ,תהיה מרוכז בכל משפט שלי.
אם תעשה כך אני מבטיח כי בסוף דבריי אתה
תהיה מאושר כי תבין את האמת מאחורי סוד
החיים ובידך יהיה המפתח להצלחה ,אושר ועושר
בכל תחום בחיים!
אתחיל בכך שאתן לך אסמכתאות מהתנ״ך
ומהקבלה לכך שמחשבה יוצרת מציאות ובכך
אאשר את הממצא המדעי שלך שמחשבה יוצרת
מציאות ,ולאחר מכן אענה על שאלותיך אחת
לאחת".
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" מסכים ? " שאל
" ברור " ענה יהונתן
" כאשר אתה  ,יהונתן היקר  ,סיפרת לי
שהמדע רואה את ה עניין של מחשבה
יוצרת מציאות כדב ר טבעי לחלוטין ,
וכשאדם חושב מחשבות חיוביות הוא
שולה תדרים חיוביים לעולם  ,ובכך
האלוקים שולח לו דברים חיוביים אל חייו ,
נזכרתי בדברים שכתב רב בשם
המהרש״א .
המהרש״א בשמו המלא  ,רבי שמואל
אליעזר הלוי איידלס  .הוא היה רב גדול
ונולד בשנת  9666ונפטר בשנת . 9600
הוא כת ב פירוש על מסכת קידושין ( דף
כ״ט עמוד ב ).
שם כתוב שרב אחא בר יעקב הרג את
השד שהיה מ זיק לתלמידי חכמים על ידי
תפילתו .
המהרש״א כתב שם בפירושו שהריגת השד
על ידי תפילתו של רב אחא אינה נקראת
נס משום שהתפילה מועילה כדרך ה טבע .
" האם אתם מוכנים שאתחיל ללמד אתכם
עניינים גדולים אלו ? " שאל הרב עשהאל
" דומה מושך דומה " ענו השניים יחדיו
הרב החל במונולוג מרתק מחוץ לגבולות
הזמן  ,המרחב והמקום :
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" ובכן  ,אחד המקורות הנאמנים בתורה
המלמדים אותנו אודות מחשבה יוצרת
מציאות ניתן למצוא בגמרא במסכת שבת
( דף סג עמוד א ) ובה מספרת לנו הגמרא
שבספר מלאכי ( פרק ג ' פסוק טז ) כתוב " :

ַק ֵׁשב יְ הוָה,
ָאז נִ ְד ְברּו יִ ְר ֵאי יְ הוָהִ ,איׁש ֶאלֵ -ר ֵעהּו; ַוי ְ
ּולח ְֹׁש ֵבי
וַיִ ְׁש ָמע ,וַיִ ָכ ֵתב ֵס ֶפר ִז ָכרֹון ְל ָפנָיו ְליִ ְר ֵאי יְ הוָהְ ,
ְׁשמֹו " ורבי אמי מדקדק ואומר  :לכאורה
הפסוק היה צריך להסתיים לאחר המילים
ליראי ה ' ועל ידי כך הפסוק יובן שה '
כותב בספר ו את מה שבני האדם מדברים
ביניהם  ,אך מכיוון שכתוב בסוף הפסוק
" ולחושבי שמו " מסתבר שגם המחשבות
נרשמות בספר הספרים של האלוקים .

על סמך פסוק זה מסביר רבי אמי שאם
ח שב אדם לעש ות מצווה ובסופו של דבר
לא הצליח לעשותה  ,נחשב לו הדבר כאילו
עשאה .
ובמסכת קידושין ( דף מ ' עמוד א ' ) חוזרים
על הנושא יותר בהרחבה ומגלים לנו
שמחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא
מצרפה למעשה ,שהרי נאמר בספר תהלים
יתי ְב ִל ִבי--
( פרק כו ' פסוק יח ' )ָ " :אוֶןִ ,אםָ -ר ִא ִ
לֹא יִ ְׁש ַמע ה "  ,כלומר על פי פסוק זה גם
אם חשבתי לעשות מעשה פסול  /רע ( און
אם ראיתי בלבי ) לא יתח שב בה הקדוש
ברוך הוא ( לא ישמע ה ' ).
וממשיכה הגמרא ושואלת :
היאך ייתכן שאין הקדוש ברוך הוא
מתחשב במחשבות רעות כאילו לא קיימות
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שהרי כתוב בספר ירמיהו ( פרק ו ' פסוק
ָארץִ --הנֵה ָאנ ִֹכי ֵמ ִביא ָר ָעה ֶאלָ -ה ָעם
יט ' ) " ִׁש ְמ ִעי ָה ֶ
בֹותם "  ,כך שעל פי פסוק זה
ַהזֶהְ ,פ ִרי ַמ ְח ְׁש ָ
מובן שעלולה הרעה להגיע אלינו בעקבות
מחשבותינו בלבד ?
ומסבירה הגמרא כך  :אכן מחשבה יוצרת
מציאות !
מחשבה טובה תמיד הקדוש ברוך הוא
מצרפה למעשה בזה אין ספק ! אמנם ישנו
חילוק במחשבה רעה כך :
אם ח שב אדם לעשות מעשה רע ובסופו
של דבר לא עשה  ,אין זה נחשב לו
יתי ְב ִל ִבי --לֹא יִ ְׁש ַמע ה )
כמעשה (ָאוֶןִ ,אםָ -ר ִא ִ
אמנם אם חשב אדם לעשות מעשה רע
ובסופו של דבר עשה  ,הוא ייענש ג ם על
המעשה וגם על המחשבה כמו שכתוב "

ָארץִ --הנֵה ָאנ ִֹכי ֵמ ִביא ָר ָעה ֶאלָ -ה ָעם ַהזֶה,
ִׁש ְמ ִעי ָה ֶ
בֹותם "  ,כלומר  :גם על
ְפ ִרי ַמ ְח ְׁש ָ
מחשבותיהם !

התפרץ יהונתן  " :ישנו מחקר מדעי שמלמד
שמחשבה טובה ח זקה פי מאה ממחשבה
רעה  ,ברגע זה הבאת מקור תנ״כי לכך בלי
שידעת על כך "
" אם תמתין בסבלנות עוד יו תר אפתיע
אותך  ,אני רק בהתחלה " ענה הרב עשהאל
יהונתן ורפאל חייכו אחד לשני
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"קודם כל ,לפי היהדות מחשבה טובה חזקה פי
 622ממחשבה רעה ,ואני בטוח שהיהדות נאמנה
יותר מכל פרי מדעי המשתנה מעת לעת.
מקור נוסף הנוגע באותו העניין ניתן
למצוא בגמרא המפרשת את הכתוב בספר
ויקרא ( פרק כו פסוק ג ) כך ִ :אםְ -ב ֻחק ַֹתי,

ָת ִתי
יתם א ָֹתם .ד וְ נ ַ
ֲש ֶ
ֵת ֵלכּו; וְ ֶאתִ -מ ְצו ַֹתי ִת ְׁש ְמרּוַ ,וע ִ
בּולּה ,וְ ֵעץ ַה ָש ֶדה יִ ֵתן
ָארץ יְ ָ
ָתנָה ָה ֶ
יכםְ ,ב ִע ָתם; וְ נ ְ
ִג ְׁש ֵמ ֶ
ַשיג ֶאת-
ּוב ִציר י ִ
ִפ ְריֹו .ה וְ ִה ִשיג ָל ֶכם ַדיִ ׁש ֶאתָ -ב ִצירָ ,
יׁש ְב ֶתם ָל ֶב ַטח
ַא ַכ ְל ֶתם ַל ְח ְמ ֶכם ָלש ַֹבע ,וִ ַ
ָרע; ו ֲ
זַ
ּוׁש ַכ ְב ֶתם וְ ֵאין
ָארץְ ,
ָת ִתי ָׁשלֹום ָב ֶ
ַאר ְצ ֶכם .ו וְ נ ַ
ְב ְ
ָארץ ,וְ ֶח ֶרב ,לֹא-
ַמ ֲח ִריד; וְ ִה ְׁש ַב ִתי ַחיָה ָר ָעהִ ,מןָ -ה ֶ
ַאר ְצ ֶכם  ,ו ג ו '  ...ושואלת הגמרא  :למה
ַת ֲעבֹר ְב ְ

כתו ב אם בחוקותיי תלכו וגם כתוב
ועשיתם אותם ? כלומר  ,למה כתוב גם
ללכת בחוקות וגם ל עשותם ?
והגמרא עונה  " :אם תלכו "  ,כלומר שאם
תחשבו בדעתכם ללכת בחוקות התורה
כבר אז נכתב בשמיים כאילו התחלתם
לע שות את החוקים של התורה וכבר אז
ת תברכו  ,כלומר המחשבה יש בה כח של
המעשה ממש .
עד כה כבר ניתן להבין שהתנ״ך נותן
ח שיבות חזקה מאוד למחשבה ומחשיב
אותה כאילו המחשבה התרחשה במציאות .

כמו כן נתקלנו באותו העניין בספר איוב
אּולי ָח ְטאּו
ָאמר ִאיֹובַ ,
פרק א ' פסוק ה ' ִ " :כי ַ
אלֹקים ִב ְל ָב ָבם "
ּוב ְרכּו ֱ
ָבנַי ֵ
(*המילה ברכו הכוונה לקיללו)
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איוב היה צדיק גדול וכמ ו שכתוב בתורה :

ָארץ
" ֲה ַש ְמ ָת ִל ְב ָך ֶאל ַע ְב ִדי ִאיֹובִ --כי ֵאין ָכמֹהּו ָב ֶ
אל ִֹהים ,וְ ָסר ֵמ ָרע "
ָׁשר יְ ֵרא ֱ
ִאיׁש ָתם וְ י ָ

פירוש:
יום א ח ד שוחחו השטן ואלוקים אמר לו :
" ראית את איוב הצדיק היום ? אני כל כך
שמח שיש בעולם צדיק כזה ששומר לי
אמונים "
אמר לו השטן  " :ריבונו של עולם  ,ברור
שהוא צדיק כי טוב לו  ...יש לו צאן ובקר ,
בנים ובנות  ,אישה טובה ו משרתים ...
אם תיק ח לו את כל זה וגם תפגע לו
בבריאות שלו הוא כבר לא יהיה צדיק !"
הסכים האלוקים לנסות את נח ,ואמר :אם השטן
יפגע באיוב ואיוב ישמור לי אמונים ,אני אתן לו
שכר כפול ומכופל.
וכך היה  :הלך השטן ופגע בכל אשר לו .
נהרגו בניו ובנותיו  ,אשתו נפטרה ומתו כל
הצאן והבקר  ,ואיוב חלה במחלת השחין
( מחלת עור ) והיה מתגרד בחול ומגרד
בעורו עם חתיכת כד שבור .
וכתוב בספר איוב בפרק ב ' בפסוק י ' " :

ְב ָכל זֹאת לֹא ָח ָטא ִאיֹוב ִב ְש ָפ ָתיו "

יהונתן ורפאל  ,שימו לב :
במסכת בבא בתרא ( פרק ט ז ' עמוד א ' )
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רבא מסביר על פסוק זה לפי הדקדוק כך :
בשפתיו לא חטא אבל בליבו חטא  ,כי
במקום לקבל את דינו של האלוקים
באהבה  ,היה אומר בליבו  " :למה זה מגיע
לי ? "
ברגעים אלו ח שב רפאל לעצמו  ":מממ גם
אני שאלתי למה זה מגיע לי " והתחרט בליבו
גם מסיפורו של איוב מובן שמספיקה
המחשבה שתיחשב כאילו הייתה אמירה
ממש !
המחשבה של איוב נחשבה לחטא אפילו שלא
הוציא בפיו שום דבר רע
יהונתן ורפאל  ,בוא נעשה סיכום ביניים :
 . 9מחשבה יוצרת מציאות כבר נאמרה
לפני אלפי שנים בתורה
 . 0מחשבה טובה ח זקה פי 622
ממחשבה רעה
 . 0למחשבה יש כח כמו מעשה ממש
 . 6מחשבה רעה ומעשה רע  ,שניהם
נחשבים ר עים וייענש האדם עליהם
 . 6מחשבה רעה ללא מ עשה מבוטלת
ו נמשיך מאיוב לרבי עקיבא במסכת ברכות
( דף סא עמוד ב ' ) :
הרומאים אסרו ללמד תורה ברבים ...
אמנם ל מרות האיסור שגזרו הרומאים
המשיך רבי עקיבא ללמד תורה ברבים עד
שתפסוהו וזרקו אותו לבית הסוהר .
כעונש על כך שעבר על ה ח וק  ,לק ח ו
הרומאים מסרק שהשיניים שלו מברזל
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וסרקו א ת בשרו באכ זריות לפני כולם .
באות ה שעה שסרקו את בשרו במסרקות
של ברזל רגעים ספורים לפני שיצאה
נש מתו זעק  ":שמע ישראל ה ' אלוקינו ה '
אחד ".
תלמידיו ראו את רבם ובעודם בוכים וללא
יכולת עשיית מאומה שאלוהו  " :רבינו  ,אין
גבול למסירות נפש ? גם עכשיו אתה צועק
שמע ישראל ? "
אמר להם רבי עקיבא  " :כל חיי חיכיתי
לרגע הזה  ,להזדמנות להוכיח את אהבתי
האין־סופית לקב״ה  ,וכמו שכ תוב ואהבת
את ה ' אלוקיך בכל לבבך בכל נפשך ובכל
מאודך  ,כלומר שאפילו נוטל את נפשך
תאהב אותו  ,ועכשיו שבאה לידי מצווה זו ,
לא אקיימנה ?
על פי החוק של מחשבה יוצרת מציאות
יוצא שבעצם רבי עקיבא הוא זה שזימן
לעצמו את סוג המוות הזה ...
הוא כל כך רצה להוכיח לקב״ה שהוא
יאהב אותו גם ברגע האחרון הכי קשה
שלו  ,והוא היה מרוכ ז בזה כל כך הרבה ,
כפי שאמר  :כל ח יי חיכיתי לרגע הזה ...
ולכן זה קרה לו .
באותו העניין זה המקום להזכיר את
סיפורו של יעקב אבינו עליו השלום בספר
ֵּשב
בראשית ( פרק לז פסוק א ) " :וַי ֶׁ

ָאביו--
יַעֲקֹב ְּ ,ב ֶׁארֶׁץ ְּמגּורֵּי ִ
ְּאת-בְּנֵּי
ְּהה ו ֶׁ
ְּב ֶׁארֶׁץ ְּ ,כָנעַן ַ. ...נ ַער ֶׁאת-בְּנֵּי ִבל ָ
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ָתם ָרעָהֶׁ ,אל-
יֹוסף ֶׁאת-דִב ָ
ָבא ֵּ
ָאביו ;וַי ֵּ
ְּשי ִ
ְּפה ,נ ֵּ
זִל ָ
יהם" .
ֲא ִב ֶׁ

ורש״י אומר שם שמיד לאחר שביקש
לחיות בנחת הגיעו בניו של יעקב והודיעו
לו שחיה רעה טרפה את יוסף .
אסביר את אשר אי ר ע ליעקב אבינו עליו
השלום בדרך עמוקה יותר של מחשבה
יוצרת מציאות  :ליעקב אבינו עליו השלום
קרו הרבה צרות בחיים  .אתם מוזמנים
לפתוח ספר בראשית ולקרוא את כל
מאורעות חייו של יעקב אבינו עם לאה
ורחל  .יעקב אבינו היה מרוכז בצרות שקרו
לו וביקש שיהיה לו טוב .
באותם ימים הוא כל כך היה עצוב שקורים
לו דברים רעים בחיים שהוא פשוט זימן
לעצמו עוד  ,ולכן בניו הודי עו לו ש ח יה
רעה טרפה את יוסף .
יעקב אבינו עליו השלום למעשה התפלל
מתוך צער  ,יגון ואנחה מנו ח ה א ח רי כל
מסע חייו הקשים .
עצם המיקוד שלו בצרות ואותה עצבות
שאפפה אותו למעשה זימנו לו עוד צער
יגון ואנחה .
תפילתו הייתה מתוך עצבות  ,והעצבות היא
בעצם מה שאתה קורא לו דומה מושך
דומה .
לכן אומרים לנו חז״ל שצריך להתפלל
מתוך שמחה ושאין ייאוש בעולם כלל .

בהלכות תפילה אנו לומדים שקודם יש
ל הודות על מה שיש  ,לאחר מכן מבקשים
בקשות ושוב בסוף התפילה אומרים תודה
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וכל זה על מנת לשמור על השמחה
בתפילה .
התפילה מתוך שמ ח ה מתקבלת ב עקבות
ההרגשה הפנימית של האדם ובעקבות
התפילה ובקשת ו וכמו שאתה קורא לזה
ידידי דומה מושך דומה .
אך מכיוון שיעקב אבינו ביקש לישב
בשלווה מתוך התבוננות על עברו וצ ערו .
כך ש למעשה במקום למשוך אל עצמו
אושר  ,שמחה  ,שלווה ונחת רוח כפי
ש ח שק  ,הביא על עצמו עוד צער ו בניו
סיפרו לו שנטרף בנו יוסף .
דוגמא נוספת למושג דומה מושך דומה
ניתן לראות מפורשות במסכת ערכין ( דף
כג עמוד א ) :אמר אביי  " :בתר עניא אזלא
עניותא "  ,כלומר  :מי שחושב כמו עני אז
העוני רודף אחריו .
וישנו פסוק נוסף שאומר כך:
" זֶה ָענִ י ָק ָרא ,וַה' ָׁש ֵמ ַע " ,ומפרשים את הפסוק
כך :מי שאומר שהוא עני ,ה' עונה אמן
גם בהלכות ברכות אנו מוצאים הלכה
שאם בירך אדם בליבו לפני שהוא אוכל
בלי להוציא מילים בפיו גם יצא ידי חובתו
ולא צריך לברך שוב !
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כמו כן  ,ידוע שאם אדם מהרהר בדברי
תורה הרי נחשב לו הדבר כלימוד תורה
ממש כאילו הגה בפיו
באותו העניין כבר ידוע הפסוק בספר

משלי ( פרק יט פסוק כא )ַ " :רּבֹות ַמ ֲח ָׁשבֹות
ֲצת ה'ִ ,היא ָתקּום "
ְּּב ֶלבִ -איש ; ַוע ַ
המושג מחשבה יוצרת מציאות מקבל נופך
נוסף ומעניין ממה שאכלו בני ישראל
במדבר שהרי כתוב מפורשות :
כולם אכלו מן שירד להם משמיים  ,כל
אחד טעם מאותו האוכל טעם אחר .
לדוגמא  :אם ח שב אדם על בננה מייד טעם
המן היה בטעם בננה וכן הלאה לכל
הטעמים שבעולם .
ועל זה כתוב בתורה בספר דברים ( פרק ח
ָכ ְר ָת ֶאתָ -כלַ -ה ֶד ֶר ְךֲ ,א ֶׁשר
פסוקים ב -ג ) " :וְ ז ַ

ַאר ָב ִעים ָׁשנָהַ --ב ִמ ְד ָברְ :ל ַמ ַען
יכ ָך ה' אלוקיך זֶה ְ
הֹול ְ
ִ
ַענ ְֹת ָך ְל ַנס ְֹת ָךָ ,ל ַד ַעת ֶאתֲ -א ֶׁשר ִב ְל ָב ְב ָך ֲה ִת ְׁשמֹר
ַא ִכ ְל ָך ֶאתַ -ה ָמן
ַר ִע ֶב ָךַ ,וי ֲ
ִמ ְצו ָֹתוִ --אם-לֹא .ג וַיְ ַענְ ָךַ ,וי ְ
ֲךִ ,כי
הֹודיע ָ
יךְ :ל ַמ ַען ִ
ָדעּון ֲאב ֶֹת ָ
ָד ְע ָת ,וְ לֹא י ְ
ֲא ֶׁשר לֹא-י ַ
מֹוצא ִפי-
ָאדםִ --כי ַעלָ -כלָ -
לֹא ַעלַ -ה ֶל ֶחם ְל ַבדֹו יִ ְחיֶה ָה ָ
ָאדם ".
ה' יִ ְחיֶה ָה ָ
כלומר  :האלוקים יכול לספק לאדם את
הויטמינים והמינרלים וכל מה שהוא צ ריך
לגופו מתוך כל מאכל אם ירצה .
ובכן  ,האין זה מעניין שבני ישראל במדבר
חשבו על טעם מסוים וטעמו אותו ? בא לך
לאכול ח סה כל היום ולחשוב שזה פיצה ?
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נקודה למחשבה :
יש מהפנטים אשר נותנים לצופה לשתות
מן המים ואומרים לו שהוא טועם פטל
והמהופנט בתום ההיפנוזה טען כי אכן
טעם פטל .
יהונתן  ,בדבריך טענת שהמדע מסביר
שרק מחשבות קבועות הן אלו אשר
יתקיימו במלואן במציאות  ,ועתה אראה לך
את המקורות מן הכתובים ובכך אחזק את
דבריך :
כתוב באיוב ( פרק ג פסוק כה ) כך ִ " :כי

ַא ֶׁשר ָיג ְֹר ִתיָ ,יבֹא ִלי "
ֶא ָתיֵנִ י; ו ֲ
ַפ ַחד ָפ ַח ְד ִתיַ ,וי ֱ

פירוש  -אומר איוב  :מה שפחדתי זה מה
שקרה לי !
לכן  ,שימו לב ח בריי שאיוב כבר ידע אז
ַא ֶׁשר ָיג ְֹר ִתי,
ואמר באותיות קידוש לבנה  " :ו ֲ
ָיבֹא ִלי "  ,כלומר  :מה שאני מפחד ממנו זה
מה שיבוא לי .
וכאן טמונה התשובה לכל מי ששאל :
למה הגיע לאיוב שיפסיד הכול אם היה
צדיק ?
מה הוא עשה ?
אלא שמעיד איוב על עצמו שהוא כל הזמן
פ ח ד לאבד הכול ולכן הדברים הללו קרו
לו .
גם דויד המלך בנו של שלמה המלך אמר
דבר דומה מאוד בספר תהילים ( פרק לב
בפסוק י )ַ " :ר ִבים
סֹוב ֶבנ ו "
בֹוט ַח ַביהוָהֶ --ח ֶסד ,יְ ְ
אֹובים ָ ,ל ָר ָׁשע :וְ ַה ֵ
ַמ ְכ ִ
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דויד המלך עליו השלום מתכוון לומר שמי
שבוטח בבורא עולם והולך באמונה
שלימה ללא פחדים עם רצונו וסמוך ובטוח
שהוא יצליח  ,הוא אכן יצליח !
דויד המלך עליו השלום גם לימד אותנו
בספרו תהילים ( פרק פא ' בפסוק יא ' ) שכל
מה שאתה צריך לעשות ז ה לחשוב חיובי
באופן קבוע ולבקש מאת האלוקים
ו בקשתך תתמלא וכך אמר  " :כי אני ה '
אלוקיך המעלך מא רץ מ צרים ; הר ח ב פיך
ואמלאהו"
זה הכול  :פשוט הרחב פיך והאלוקים ימלא
אותו !
תאמין שאתה יכול לקבל ומגיע לך לקבל
יותר  ,רק פת ח את פיך באמונה  ...האלוקים
כבר יעשה את השאר .
ועתה חשוב לי שתדעו ותפנימו טוב את מה
שאומר חבריי היקרים,
למרות שאדם יכול לדמיין ואכן ליצור
מציאות שונה  ,צריך האדם להיזהר מחוסר
מזל ואתן לך דוגמא :
החיים גזורים לאדם מעת יצירתו וכתוב
במסכת חגיגה ( פרק ד ' עמוד בי ) שרב ביבי
בן אבי היה רגיל שמבקר אצלו מידי פעם
מלאך המוות .
פעם אחת אמר מלאך המוות לשליחו  " :לך
הבא לי את נשמתה של מרים הקולעת
שיער נשים ".
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הלך והביא לו את נשמת מרים אומנת
התינוקות .
אמר לו מלאך המוות לשליחו  " :אני אמרתי
לך את מרים קולעת שיער הנשים ולא את
זאת !"
אמר לו השליח  " :אם כך  .אחזיר אותה ? "
אמר לו מלאך המוות  " :הואיל והבאת
אותה הרי תצרף אותה למנ יין הנפטרים " .
שאל מלאך המוות  " :אבל אמור לי  ,איך
הצלחת לקחת את נשמתה כשעדיין לא
הגיע זמנה ? "
ענה לו השליח  " :היא אחזה את המגרפה
בידה והייתה מסיקה את התנור  ,ומתוך
ח וסר זהירות הניחה את המגרפה על רגלה
והורע מזלה והבאתיה ".
שאל רב ביבי את מלאך המוות  " :האם יש
לכם רשות לעשות כך " ?
ענה לו מלאך המוות  " :כתוב בספר
משלי ( פרק יג פסוק כג )" ויש נספה בלא
משפט "  ,דהיינו יש מקרים שאדם מת לפני
זמנו .
אמר לו רב ביבי  " :והלא כתוב בספר

ֵּך וְּדֹור
קהלת ( פרק ד ' בפסוק אי ) " :דֹור הֹל ְּ
בא " כלומר  ,לכל אדם קצוב זמן חיים
ָ
מדויק ?
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ענה מלאך המוות  " :אין אני מעביר את
נשמותיהם למדור המתים עד שיימלאו
שנותיהם  ,ואחר כך אני מוסר אותה
לדומה "
" מי זה דומה ? " שאל רפאל
" דומה זה לפי הדת שלכם הוא המלאך
השומר על המתים " ענה יהונתן
הרב עשהאל חייך .
" ידע נרחב יש לך ידידי .
ובכן  ,אמר לו רב ביבי  " :ומה אתה עושה
באותן השנים שהוקצבו לו עלי אדמות
ואתה קיפ ח ת אותן ממנו ? "
ענה לו מלאך המוות  " :אם יש תלמיד חכם
שסולח לאנשים ומשתדל לשנות לטובה
את האופי שלו מוסיף אני אותן לו והוא
חילופו ".
יהונתן חברי המלומד  ,מהסיפור הזה
שמספרת לנו הגמרא ניתן להבין שני
דברים :
האחד הוא  :שלמרות שהמחשבה יוצרת את
המציאות  ,על האדם לדעת שיש מעליו את
בורא כל המחשבות כולם  ,והוא המחשבה
הראשונה ב עולם  ,והוא האלוקים  ,וברא את
העולם כך שהאדם לא יכול לשלוט בגורלו
באופן מלא  ,ואם ינהג בחוסר זהירות
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למרות שהוא שמ ח וטוב לב וחושב רק טוב
עלול הוא ליפול  ,לחלות ואף למות בטרם
עת .
הדבר השני שעלינו ללמוד מהסיפור הזה
הוא  :שמי שנוהג בחייו בחכמה  ,ולא מסכן
עצמו ומשתדל לשמוח ולסלוח לכולם
ולחיות חיי שלווה  ,נחת רוח ואושר  ,יזכה
שיוסיפו לו שנים ואורך חיים .
על כן  ,ידע האדם שביכולתו לשנות את
גורלו ומזלו אך תמיד יזכור לנהוג בזהירות
בחייו  ,ומצד שני ישמור על שמחה ואושר
למרות שסביבו הכול יכול להיראות שחור
ועצוב .
ולא חלילה יחשוב אדם שבזכות המחשבה
יוצרת מציאות הוא יוכל לקפוץ אל מותו
ולא יחשוש מן המוות .
ואתן לכם דוגמא קטנה שמספרת הגמרא
במסכת תענית ( דף כ ' עמוד ב ' ) שבעיר
בשם נהרדעא היה כותל רעוע  ,ורב
ושמואל לא היו הולכים תחתיו אלא היו
מקיפים אותו מסביב  ,אע " פ שכותל זה
עמד כבר שלש עשרה שנה ולא נפל .
יום אחד הגיע רב אדא בר אהבה לאותו
מקום  ,ואמר לשמואל ולרב בואו ונלך
בדרך הקצרה מתחת לכותל .
לחש רב לשמואל  " :כיון שרב אדא עמנו
וזכויותיו מרובות  ,אין לנו ממה לחשוש ".
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למעשה  ,הגמרא מלמדת אותנו שאפילו
צדיקים כמו שמואל ורב לא הסכימו ללכת
תחת כותל רעוע שלא נפל מע ולם  ,כי אולי
אין זכויותיהם מרובות ועלול הוא ליפול
עליהם ולהמית אותם טרם זמנם .
"רגע ,רגע" קטע יהונתן
"תן לי לנסות להבין :בעצם אתה אומר שמחשבה
יוצרת מציאות לא תופסת בכל מצב...אם כך,
עכשיו מובן לי מדוע אם אדם עומד מול הרכבת
ובטוח שלא ימות ,הוא אכן נדרס...כי יש מחשבה
של האלוקים הבוחרת לייצר מציאות גדולה מזו
של האדם ,ואין האדם מסוגל לעקוף אותה.
אבל יש לי שאלה:
האם האדם יכול לשנות את מזלו ולהצליח
בפרנסה אף על פי שיש לו קשיים ? "
" ובכן  ,אדם שרוצ ה לשנות את מ זלו יכול
לעשות זאת  ,א בל זה לא פשוט .
כל דברי החכמה שאמר יה ונתן בשם
המדע הם אמת  ,אך לא מדויקים במאת
האחוזים :
לשיטת יהונתן  ,הרגשה כללית טובה
וקבועה לאורך זמן  ,ישנו את המצבים
הכלכליים  ,הבריאותיים  ,הזוגיים וכו ' ,ואין
זה נכון .
אם נגזר על האדם להיות עני  ,לא בהכר ח
השמחה וההרגשה הטובה ישנו את רוע
הגזירה .
ועתה  ,אפרט לפי היהדות ואסביר באילו
מקרים דברי יהונתן אמת הם ובאילו
מקרים אין דבריו מחוורים .
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ובכן חבריי  ,כתוב שישנם חמישה דרכים
שיכולים לשנות את מזלו של האדם והם :
תפילה  ,צדקה  ,תשובה  ,שינוי שם ושינוי
מקום .
וכתוב בספר ראשית ח כמה ( צט ) שבנים
ובנות  ,אורך החיים והפרנסה לא תלויים
במעשים אלא במזל .
כי אדם יכול להיות רשע גמור ועשיר עם
אישה  ,ילדים  ,גדולה וכבוד .
לעומת זאת  ,אדם אחר יכול להיות צדיק
אך עני ובלי בנים .
אני אלמד אתכם את כל השיטות איך
לשנות את הגורל והמזל של האדם באופן
מלא  ,אך טרם אעשה זאת  ,אנסה להסביר
באופן כללי מהו גורל .
כדי להבין מהו הגורל אפשר לחשוב על
מקרה של אדם הרוכש דירה מקבלן בניין .
הדירה מתוכננת מראש ואין אפשרות
להרחיב או להקטין בהזזת הקירות
החיצוניים .
כשנכנס אותו אדם להתגורר בדירה שרכש
על פי תוכנית ו ח וזה רכישה  ,מתברר
שהדירה אינה מתאימה לצרכיו  ,לדוגמא :
ח ד ר השינה החדש אינו מכיל את מה
שהכיל ח דר השינה בבית הישן  ,כמו כן
המטבח קטן מדי והסלון צר .
מה עושים ?
למרות המגבלות בקירות החיצוניים
שאותם לא ניתן להזי ז  ,הדייר פונה
לאדריכל פנים מקצו עי כדי לבדוק
אפשרות להזזת קירות פנימיים על ידי
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מחיצות  ,הרחבת סלון על ידי הורד ת דלת
המקשרת בין הסלון למרפסת וכו .
כך הוא מתכנן את הבית הפנימי עד כמה
שאפשר לפי צרכיו .
כך גם האדם:
אדם נולד לתוך צירוף מקרים מסוים ,
שעליו אין לו שליטה  :יום לידה  ,שעת
לידה  ,תאריך לידה  ,ומקום לידה וכמובן
זמן המוות  .והכול ניתן לשינוי ! תיכף אלמד
אתכם איך עושים זאת .
כתוב בזוהר ( פרק בראשית ) :מי שנולד
אחרי שהירח מתחיל להתקטן פרנסתו
תהא בדוחק ויהיו מזונותיו קשים כקריעת
ים סוף  .ומי שנולד בימים מאז שהירח
מתחיל להתמלא עד לשל מותו יהיה שלם
בבנים ובעושר ובפרנסה .
כך שאת הגורל והמ זל של האדם ניתן
לדעת לפי תאריך ושעת הלידה  :עם מי
יתחתן  ,כמה פרנסה תהיה לו  ,כמה יהיו
אורך חייו ושנותיו  ,בדיוק כפי שנגזר עליו
ברגע לידתו מה יהיו צבע עיניו  ,צבע
שיערו וגובהו על פי הגנטיקה .
תפילה  ,צדקה  ,תשו בה  ,שינוי שם ושינוי
מקום מסוגלים לשנות לעיתים מציאות .
בוא ושמע מעשה שהיה כך היה :
רבי אליעזר בן פדת היה עני אך צדיק
גדול מאוד .
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פעם אחת חלה רבי אליעזר מאוד  ,ולא
היה לו דבר לטעום כדי לחזק את עצמו
חוץ משום קטן  .נחלש ליבו והתעלף .
באו החכמים אליו כדי לראות מה שלומו .
הם חשבו שהוא ישן  .ראו שהוא בוכה
ומחייך בשנתו ולפת ע ניצוץ של אש יוצא
ממצחו .
כשהתעורר שאלו אותו  " :מדוע בכית
וחייכת ? "
ענה להם  " :ישבתי עם הקדוש ברוך הוא
ושאלתי אותו  " :עד מתי אצטער בעולם
הזה ? "
ענה לי  " :אלעזר בני  ,נוח לך שאה פוך את
העולם מראשיתו כדי שתתחיל חייך מ ח דש
כדי ש אולי תיוולד בשעה שיש פרנסה
טובה ? "
אמרתי לו  ":ריבונו של עולם עד כדי כך
אתה מוכן לטרוח עבורי וגם זה יהיה
בספק אם איוולד בשעה של פרנסה
טובה ? "
ואז המשכתי לשאול  " :ריבונו של עולם
האם השנים שהייתי מרובות מאלה
שאחיה ? "
ענה לי הקדוש ברוך הוא  " :כן ".
אמרתי לפניו  " :אם כך  ,איני רוצה להתחיל
היי מחדש ".
ענה לי הקדוש ברוך הוא  " :בזכות שאמרת
שאינך רוצה שאהפוך את העולם למענך ,
אתן לך ב עולם הבא  90נהרות של שמן
אפרסמון טהורים כפרת וחידקל שתתענג
בהם ".
אמרתי לפניו  " :רק זה ? "
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ענה לי  " :אם אתן לך הכל  ,ל ח בריך מה
אתן ? "
אמרתי לו  " :והלא אתה יכול לתת
אינסוף ? " הכה אותי באצבע על
מצחי ( ומשום כך יצא ניצוץ ממצחו )
ואמר לי  " :דבריך שנונים כ ח יצים ".
ובכן חבריי היקרים  ,ממעשה זה ניתן
להבין שגם גדול בתורה שהשתדל להיות
מאושר כל חייו כמו רבי אליעזר בן פדת
היה נתון לגורל שנגזר עליו עוד לפני
שנולד .
צדיק כמו רבי אליעזר בן פדת מן הסתם
הקפיד להיות שמח כל חייו כי הוא מצווה
על כך .
ובכל זאת  ,הוא היה אחד האנשים העניים
ביותר בזמנו .
אז נכון  ,קשה מאוד לשנות את הגורל
והמזל .
לפני שאסביר לכם איך לשנות את הגורל
והמזל שלכם  ,אלמד אתכם כלל :
האלוקים מתנהג עימנו במושג שנקרא
" מידה כנגד מידה "  ,כלומר  :האדם מקבל
בדיוק מה שהוא נותן .
לכל מעשה של האדם ישנה השלכה דומה
עתידית .
האלוקים ישלח לך לחיים דברים דומים
למעשים שלך .
ועל פי הכלל הזה נתחיל :
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צדקה

אנו יודעים שצדקה יכולה לבטל ג זירות
קשות ורעות משלמה המלך החכם מכל
אדם שכתב בספר משלי ( פרק י ' פסוק
ּוצ ָׁד ָׁקה ַ ,ת ִציל ִמ ָׁמוֶת ".
בי )ְּ " :
כלומר בזכות הצדקה  ,תוכל להינצל
ממוות .
מה ההיגיון בדבר ?
ובכן  ,אין הכוונה לתת כסף לבית כנסת ,
אלא הכוונה לתת אוכל לאדם עני שאין לו
מה לאכול  ,מאחר והצלת א ותו ממוות על
ידי זה שהאכלת אותו .
באותה הדוגמא יציל גם האלוקים אותך
ממוות ואם ג זר עליך למות  ,זה יבוטל .
אגב ,גזירת מוות היא לאו דווקא מוות ממש ,אלא
יש דברים שנחשבים כמו מוות ,כגון עוני.
כך שאם נגזר על האדם עוני והוא נותן צדקה ,הוא
יינצל מן העוני.
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הגמרא במסכת נדרים ( דף סד ' עמוד ב ' )
אומרת שישנם כמה סוגי אנשים שנחשבים
כמו מתים  :עניים  ,עיוורים ומי שאין לו
בנים .
כך שלמעשה פעולת הצדקה לאדם עני
היא סוג של החייאה  ,בתמורה לזה מגיעה
לך גם החייאה .
אם נגזר עליך למות  ,ייג זרו עליך חיים ,
ואם אתה עני ( נחשב כמו מת ) תתפרנס
ולא תהיה עני יותר .

תשובה

אנו יודעים שאדם יכול לבטל מעליו גזירות
קשות ורעות בזכות שינוי מעשים ותשובה
מאנשי נינווה .
כי החליט האלוקים להרוג את כולם
ולהחריב את כל עירם  ,אך בזכות ח זרתם
בתשובה החליט האלוקים לבטל מעליהם
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את הגזירות הקשות שרצה לעשות להם ,

יהםִ ,כיָׁ -שבּו
ֲש ֶ
ַרא ָה ֱאלֹקים ֶאתַ -מע ֵ
שנאמר ַ " :וי ְ
ִמ ַד ְר ָכם ָה ָר ָעה; "  ,ולאחר שהביט במעשיהם
יהםִ ,כיָׁ -שבּו
ֲש ֶ
ַרא ָה ֱאלֹקים ֶאתַ -מע ֵ
כתוב ַ :וי ְ
ָחם ָה ֱאלֹ ִקיםַ ,עלָ -ה ָר ָעה ֲא ֶׁשרִ -ד ֶבר
ִמ ַד ְר ָכם ָה ָר ָעה; וַיִ נ ֶ
ַלעֲשֹותָ -ל ֶהם--וְ לֹא ָע ָשה "
מה ההיגיון בדבר ?
אדם שחוזר בתשובה כאילו הופך להיות
מישהו אחר  ,מחמת מעשים אחרים  ,ועל כן
כל הגזירות שהיו עליו אחרי ח זרתו
בתשובה מתבטלות .
" אתה רואה ? אי אפשר לדבר עם רב בלי
שינסה להחזיר אותך בתשובה " הטי ח
יהונתן בפני רפאל
" צר לי שאתה רואה כך את פני הדברים ,
אך בסך הכול ניסיתי להסביר את העניין
בקצרה ולעבור הלאה " השיב הרב עשהאל
" אני מתנצל  ,זה משהו שמקובע אצלי
בראש ואני צריך לשחרר " אמר יהונתן
" מקובל  ,זה בסדר " השיב הרב עשהאל
בחיוך
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שינוי שם
אנו יודעים ששינוי שמו של אדם מבטלת
גזירות ואפילו להכניס להריון משרה אשת
אברהם אבינו  ,שהרי היא לא יכלה להביא
ילדים כי הייתה עקרה ואז אמר לה
האלוקים :
שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי
שרה שמה  ,ואחר כך כתוב  :וברכתי אותה
וגם נתתי ממנה לך בן  ,כלומר לאור
העובדה ששינתה שרי את שמה לשרה
היכולת להביא ילדים לעולם נוצרה בה .
הגזירו ת על האדם נקבעו כלפי מיכל ,
וברגע ששינתה את שמה לאורנה ( לדוגמא )
הגזירות כבר לא חלות עליה כי זו כביכול
לא אותה אחת !
שינוי השם אין הכוונה ללכת למשרד
הפנים ולשנות שם בתעודת הזהות .
שינוי השם הוא תהליך שצריך להתייעץ
עם רב גדול ותלמיד חכם בתורה ומשנים
שם ברוב המקר ים מול ספר תורה בבית
כנסת .
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שינוי מקום
אנו יודעים ששינוי מקום מבטלת גזירות
קשות ורעות מאברהם אבינו  .שהרי אמר לו
ַאב ָרם ֶ ,ל ְךְ -ל ָך
ֹאמר ה ֶאלְ -
האלוקים  :ויאמר ה ' ַוי ֶ

ָארץֲ ,א ֶׁשר
יך ֶ ,אלָ -ה ֶ
ָאב ָ
ּומ ֵבית ִ
מֹול ְד ְת ָך ִ
ּומ ַ
ַאר ְצ ָך ִ
ֵמ ְ
ַאר ֶא ָך .ואחרי זה כתוב  :וְ ֶא ֶע ְש ָךְ ,לגֹוי גָדֹול,
ְ
ַא ָב ֶר ְכ ָך  .כלומר  ,שינוי המקום הוא זה
וֲ
שהעניק לאברהם את הזכות שממנו יצא
עם גדול .
מה ההיגיון בדברים ?
לשנות מקום מגורים גם הוא דומה למה
שאמרתי קודם  .הג זירה נגזרה על אדם
מסוים במקום המסוים בו הוא דר  .אם
שינה מקום מגורים  ,גזירות ח דשות ייגזרו
עליו והישנות יבוטלו .
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תפילה

אנו יודעים שתפילה יכולה לבטל ג זירות
קשות ורעות שהרי כתוב בספר תהילים :

יֹושיעֵּם .
יהםִ ,
ֻקֹות ֶׁ
ָהם ; ִמ ְּמצ ֵּ
ִזעֲקּו ֶׁאל-ה ַ ,בצַר ל ֶׁ
וַיְּ
מה ההיגיון בדבר ?
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פשוט מאוד  :כמו ילד קטן שבוכה לאמא
שלו ומבקש משהו .
האם מרחמת ונותנת לבנה את מבוקשו אם
הוא טוב לו .
התפילה מצד אחד יכולה להיות הדבר הכי
נפלא לאדם אם הוא יודע איך להתפלל
נכון .
אך אם אדם חלילה אינו יודע איך
להתפלל נכון הוא עלול לאבד אפילו את
כל מה שיש לו  ,ולעשות את ההיפך הגמור
ממה שהוא מתכוון .
להתפלל נכון צריך לדעת וללמוד .
יהונתן ורפאל היקרים  ,תהיו מרוכזים
עכשיו כי זה נושא שמאוד חשוב שתבינו
אותו :

ח שיבות התפילה
כתוב שתפילה גדולה יותר ממעשים טובים
כי אין לך גדול במ עשים טובים יותר
ממשה רב נו ואף על פי כן לא נענה אלא
בתפילה  ,שהרי בספר דברים ( פרק ג '
בפסוקים כו  -כז ) כ ת וב שמשה רבנו לא
הורשה להיכנס לארץ ישראל  ,אך לאחר
שהתפלל הורשה לעלות להר ולראות א ת
ארץ ישראל .
לא קל לגרום לתפילה להתקבל :
כתוב במפורש במסכה ברכות ( דף לב
עמוד ב ' ) " :אמר רבי אלעזר  :מיום ש ח רב
בית המקדש ננעלו שערי תפילה שנאמר
בספר איכה ( פרק ג ' פסוק ח ' ) " :גַם ִכי
ֵע ָ ,ש ַתם ְת ִפ ָל ִתי " אך למרות ששערי
ַא ַׁשּו ַ
ֶא ְז ַעק ו ֲ
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תפילה ננעלו שערי דמעה לא ננעלו
שנאמר בספר תהילים ( פרק לט ' פסוק יג ' ):
" ִׁש ְמ ָעה ְת ִפ ָל ִתי יְ הוָה ,וְ ַׁשוְ ָע ִתי ַה ֲא ִזינָה ֶ --אל-

ִד ְמ ָע ִתי ַ,אלֶ -ת ֱח ַרׁש ".
כלומר  ,אף על פי ששערי התפילה ננעלו ,
אם ישב אדם ו יב קש באמת בלב שבור עם
בכי ודמעות  ,תפילתו תתקבל ומשאלת
ליבו תתקיים .
אז מצד א ח ד אפשר לשנות את המ זל ואת
הגורל  .מצד שני הדבר אינו פשוט ואינו
קל ".
" הרב עשהאל  ,אמרת שתפילה יכולה
להיות דבר נפלא אך מצד שני דבר נורא .
ושצריך לדעת להתפלל נכון ומי שאינו
יודע איך מתפללים נכון שייזהר .
תלמד אותנו איך מתפללים נכון " ביקש
רפאל
" אשמח אם תזכיר לי יותר מאו ח ר בסוף
דבריי " השיב הרב עשהאל
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שמחה והרגשה טובה
אנו יודעים ששמחה והרגשה טובה מביאות
עימן עוד שמחה והרגשה טובה מכיוון
שכתוב בספר תהילים  :יגיע כפיך כי תאכל
אשריך וטוב לך  ,וכתוב במסכת אבות :
איזהו עשיר ? ועונים  :השמח בחלקו .
אספר לכם סיפור מצחיק כדי לסבר את
האוזן :
מעשה במלך אחד שבנה במרכז העיר ארמון
נהדר ומרהיב עין ,וסביבו נטע גן נפלא ,עצי פרי
ושושנים ופרחים ,וריח לו כלבנון ,וקבע בו שלט
קטן ,וחרט עליו" :הארמון והגן האלה יינתנו
במתנה על ידי המלך לאדם השמח בחלקו".
עברו כמה בני אדם וראו את הארמון ואת השלט
שעליו ,וכל אחד חשב לעצמו בודאי שלא בשבילי
יהיה הארמון הזה ,כי מי שיש לו מנה רוצה
מאתים ,ואינו שמח בחלקו.
והנה עבר שם איש עשיר ונכבד ,שזוכה לעושר
וכבוד ולמשפחה מפוארת ,והוא מדושן עונג,
ומאושר בכל ענייניו ,וראה את השלט ,ויאמר
בלבו ,הלא למי כל חלקה טובה אם לא בשבילי,
וייטול רשות ויכנס אל המלך ,ויפנה אליו לאמור:
הנה חנני ה' ויש לי כל טוב ,ואני שמח בחלקי ,ועל
המלך לקיים 'מוצא שפתיך תשמור ועשית',
חושבני שהארמון והגן אשר סביבו מגיעים לי.
ויאמר לו המלך" :שוטה שבעולם ,אם אתה שמח
בחלקך ,כאשר דיברת ,למה לטשת עין על ארמוני
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והגן שסביבו ,הלא די לך במה שיש לך ,ולא
תחמוד את אשר לרעך?"
השמחה אכן נכנסת להגדרה של דומה
מושך דומה ויכולה להביא לאדם עושר ,
הצלחה  ,ברכה  ,פרנסה  ,זוגיות טובה ,
ולמעשה עוד דברים שימשיכו לגרום לו
לשמוח .
אך לא תמיד !
מעל כל אדם יש  " :צינור השפע "
לכל אדם יורדים לו לעולם דברים  ,כגון :
פרנסה  ,מצי נור השפע שלו .
אם הצינור סתום  ,אז למרות שנקבעה לו
פרנסה בשפע  ,לא יקבל אותה !
במקרה מסוג זה אם האדם יקפיד על
שמחה והרגשה טובה הוא ינקה את צינור
השפע  ,כי לשמחה יש סגולה בפתיחת
סתימות של צינור השפע ".
" ממש אינסטלאטורים נהיינו פה " אמר
יהונתן
" כן " חייך הרב עשהאל
"אבל אם אדם לא שמח או שחי בעצבות ,דברים
גרועים מגיעים עליו ,ויש על זה מספר פסוקים:

ַת ַחתֲ ,א ֶׁשר לֹאָ -ע ַב ְד ָת ֶאת-ה' אלוקיךְ ,ב ִש ְמ ָחה,
יךֲ ,א ֶׁשר
ּובטּוב ֵל ָבבֵ --מרֹב ,כֹל .מח וְ ָע ַב ְד ָת ֶאת-אֹיְ ֶב ָ
ְ
ּובח ֶֹסר כֹל;
ּוב ֵעירֹםְ ,
ּוב ָצ ָמא ְ
יְ ַׁש ְל ֶחנּו ה ָב ְךְ ,ב ָר ָעב ְ
ָאר ָךַ ,עד ִה ְׁש ִמידֹו,
ָתן עֹל ַב ְרזֶלַ ,עלַ -צּו ֶ
וְ נ ַ
ָארץ,
יך גֹוי ֵמ ָרחֹק ִמ ְק ֵצה ָה ֶ
א ָֹת ְך .מט יִ ָשא ה ָע ֶל ָ
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ָׁשר :גֹויֲ ,א ֶׁשר לֹאִ -ת ְׁש ַמע
ַכ ֲא ֶׁשר יִ ְד ֶאה ַהנ ֶ
ַער
ָקן ,וְ נ ַ
ְלׁשֹנֹו .נ גֹויַ ,עז ָפנִ יםֲ ,א ֶׁשר לֹא-יִ ָשא ָפנִ ים ְלז ֵ
ַאד ָמ ְת ָךַ ,עד
ּופ ִריְ -
ָאכל ְפ ִרי ְב ֶה ְמ ְת ָך ְ
לֹא ָיחֹן .נא וְ ַ
ַׁש ִאיר ְל ָך ָדגָן ִתירֹוׁש וְ יִ ְצ ָהרְׁ ,שגַר
ִה ָש ְמ ָד ְךֲ ,א ֶׁשר לֹא-י ְ
ֶךַ --עד ַה ֲא ִבידֹו ,א ָֹת ְך .נב וְ ֵה ַצר
יך וְ ַע ְׁש ְתרֹת צֹאנ ָ
ֲא ָל ֶפ ָ
יך ַה ְגבֹהֹת וְ ַה ְבצֻרֹות,
יךַ ,עד ֶר ֶדת חֹמ ֶֹת ָ
ְל ָך ְב ָכלְׁ -ש ָע ֶר ָ
ַאר ֶצ ָך; וְ ֵה ַצר ְל ָךְ ,ב ָכל-
ַאתה ב ֵֹט ַח ָב ֵהןְ ,ב ָכלְ -
ֲא ֶׁשר ָ
יך
ָתן ה ֱאלֹק ָ
ַאר ְצ ָךֲ ,א ֶׁשר נ ַ
יךְ ,ב ָכלְ -
ְׁש ָע ֶר ָ
יךֲ ,א ֶׁשר
ּובנ ֶֹת ָ
ֶיך ְ
ָאכ ְל ָת ְפ ִריִ -ב ְטנְ ָךְ ,ב ַשר ָבנ ָ
ָל ְך .נג וְ ַ
ָציק ְל ָך,
ּוב ָמצֹוקֲ ,א ֶׁשר-י ִ
יךְ --ב ָמצֹורְ ,
ָתןְ -ל ָך ,ה ֱאלֹק ָ
נַ
אֹיְ ֶב ָך
ואת כל זה תמצת רבי נחמן מברסלב
שנולד בשנת  9770ונפטר בשנת . 9492
הרב נחמן כתב בספרו ( ליקוטי מוהר״ן
חלק ב ' ) " :יש חוליים הבאים על האדם ,
והם באים מקלקול השמחה ".
על פי תורת הקבלה יש לאדם עשרה
סוגים של דופק .
בבדיקת הדופק ניתן לדעת מה מצב
בריאותו של האדם .
כנגד סוגי הדופק קיימים בעולם הרוחני
עשרה מיני נגינה שהם עשרה מיני תדרים
של זרימה הנשמעים לאדם מלמעלה .
וכשאותם עשרה מיני נגינה מזמרים
וזורמים כראוי אז גם הדופק תקי ן וסדיר .
כאשר אדם שומר על השמחה הוא למעשה
שומר על אותם מיני נג ינה המזמרים בצורה
תקינה .
האדם הוא החוסם את אותו השפע
שמחייה אותו .
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ממש כשם שדבר מה גשמי הניצב מול
ק ר ני אור השמש יוצא צל ומונע מהאור
להגיע למקום שמתחתיו  ,כך אותן חסימות
מתבטאות בגוף ממש .
ממשיך ו אומר הרב נחמן מברסלב כך :
" אכן מדובר בעבודה לא קלה אך כדאית .
אין מדובר בהשגת שמחה הבאה בקלות ,
כזו המתעוררת בליבנו לאחר שהגשמנו את
משאלותינו או בעת שאנו שבעי רצון .
מדובר בעבודה שבע זרתה נשיג שמחה
" נשלטת " .
שמחה שיהיה אפשר למוצאה ולגייסה בכל
מצב ואפילו במצבים קשים וגם בעת
שהדברים אינם מתרחשים כרצוננו .
צריך להכריח את עצמנו בכו ח גדול להיות
בשמחה ".
השמחה יכולה לעזור לאדם להוריד את
השפע שעזר עליו  ,אך אם ג זרו על האדם
גזירות קשות ור עות ח ס ושלום השמחה לא
תועיל בכלום .
היעדר השמחה יכול לגרום נזקים גדולים לאדם.
קיום השמחה מסייע לאדם לקבל את מה שמגיע
לו.
אם נג זר על האדם להיות עני  ,גם אם הוא
יהיה שמח זה לא יו עיל לו ולכן יצטרך
לעבור לעשות את אחד מהדברים שדיברנו
עליהם :
שינוי שם  ,שינוי מקום  ,לחזור בתשובה ,
לתת צדקה או להתפלל נכון ".
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" וואו  ,אני בהלם  .אותנו לימדו שהשמחה
מסוגלת למשוך עוד שמחה ופרנסה
ולהגשים את כל משאלות ליבו של
האדם  ".אמר יהונתן בתדהמה
" זה נכון  ,אך לא מדויק .
אמשיך לשוחח ובסוף אענה גם על כל
שאלותיך " אמר הרב עשהאל
לעת עתה נסכם  :השמחה מסוגלת למשוך
לאדם פרנסה  .בריאות  .זוג יות  .שמחה
נוספת  .גדולה וכבוד  .הצלחה וברכה  .אך
לא בכל המקרים .
במקרים בהם נג זרה על האדם ג זרה קשה
של מחלה או עוני או כל דבר אחר יצטרך
האדם על מנת לבטל את הגזירה לקיים
את אחד מהדברים שהזכרנו לעיל  :צדקה .
שינוי שם  .שינוי מקום מגורים  .תשובה או
תפילה בצורה נכונה .
את התשובה לשאלה מהי תפילה נכונה
אסביר בהמשך .
בינתיים נשיב לשאלה אחרת :
מדוע יש בנו את הכוח ליצור מציאות בכוח
המחשבה ?
שתי סיבות יש לכך  :סיבה ראשונה
( הסיב ה הפיזית ):
בראשית ( פרק ב ' פסוק ז ' ) :

ָאדם ָׁ ,ע ָׁפר ִמןָׁ -ה ֲא ָׁד ָׁמה ,וַיִ ַפח
יצר ה ֱאלֹקים ֶאתָׁ -ה ָׁ
"וַיִ ֶ
ַאפיו ,נִ ְׁש ַמת ַחיִ ים "...
ְב ָ
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וכתבו המקובלים זיכרונם לברכה  :איך
ברא אלוקים את האדם מהאדמה ?
אלוקים התהלך בעולם ובכל מקום שאליו
הגיע  ,התכופף והרים פירור אחד של
אדמה  .פירור אל פירור הצטבר והאוסף
היה עשיר מאוד ומנה פרורים מ כל סוגי
החומר שיש בעולם .
לקח אלוקים את כל הפירורים ולש אותם
לגוש א ח ד ומגוש זה יצר את האדם .
כשיצר אלוקים את האדם החליט החלטה
חשובה  :כל בני האדם יהיו שווים  ,כולם
יהיו בני אותה האדמה וצאצאי האדם
הראשון .
וזאת כדי שאף א ח ד לא יוכל לטעון שהוא
שווה יותר או שמעמדו רם יותר  .אף על פי
שכל בני ה אדם נבראו כמשפחה אחת
גדולה אין שניים זהים  ,כל אחד הוא יחיד
ומיוחד .
לכל אחד מראה משלו ותכונות המיוחדות
רק לו ולכל אחד דרך משלו  .ולכן כל אדם
ואדם צריך לדעת שמוטלת עליו אחריות
גדולה מאוד  .מעשי האדם והתנהגותו
מעצבים את ה עולם שבו אנו חיים .
מהסיפור הזה שמספרת ל נו הקבלה אנו
למדים שבתוך האדם יש את כל כוחות
הטבע שבעולם  ...ובאמת ממצאים מדעיים
היום נוגעים בזה שאכן באדם יש את כל
תרכובות הטבע ולכן הוא צריך שיהיה בו
גם אבץ גם יוד גם ברזל וכו ' ...
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ולכן זה הגיוני שבעצם העיקרון של דומה
מושך דומה  ,האד ם יוכל למשוך אליו כל
מה שירצה כי מבחינה פיזית בעצם קיים בו
כל החומר שבעולם והוא יכול למשוך
הכול .
סיבה שנייה ( הסיבה הרוחנית ) :
במקום אחר בקבלה כתוב שכשרצה בורא
עולם לברוא את האדם לקח מכל הבריות
חתיכה חוץ מן השדים  ...ולכן האדם יכול
לשלוט בכל הטבע כולו למעט כוח ות
הרע  ,אמנם הוא יכול להשתמש בהם .
מקור נוסף המאשש את העניין הוא ספר
ִברָא ֱאלֹקים
בראשית ( פרק א פסוק כח ) " :וַי ְּ

ֶׁאתָ -הָאדָם ְּבצַלְּמֹוְּ ,בצֶׁלֶׁם
אֹתם ".
ְּק ָבה ָ ,ברָא ָ
ֱאלֹקים ָברָא אֹתֹו ָ :זכָר ּונ ֵּ
ויש להתמקד בפסוק זה ומי שיבין את
פסוק זה ל עומקו אין לי ספק שיזכה
לראות ניסים ונפלאות בחייו שימו לב :
" בצלם אלוקים ברא אותו "
ואומר הזוהר הקדוש  " :מאן דנפח מן דילה
נפח "  ,היינו מה שהפיח האלוקים בתוך
האדם הראשון מתוכו נפ ח .
כמו בלון שמנפח אדם  .התכולה שנכנסה
אל הבלון היא משהו מתוך האדם !
כך שבנו יש ח לק מהתכונות האלוקיות .
ועל מנת להסביר זאת ארשום לפניכם את
הגמרא במסכת נידה ( דף לא ' עמוד א ' ):
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" שלושה שותפין הן באדם הקדוש ברוך
הוא אביו ואמו  :אביו מזריע הלובן שממנו
עצמות וגידים וציפורניים ומוח שבראשו
ולובן שבעין  ,ואמו מזרעת אודם שממנו
עור ובשר וש ערות ושחור שבעין .
והקד וש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה
וקלסתר פנים וראיית העין ושמיעת האוזן
ודיבור פה והלוך רגליים ובינה והשכל
וכיוון שהגיע זמנו להיפטר מן העולם
הקדוש ברוך הוא נוטל את ח לקו  ,ו ח לק
אביו ואמו מני ח לפניהם .
למעשה מספרת לנו הגמרא שהוולד מקבל
את הגנטיקה של הוריו  ,אמנם את יכולות
התנועה ושאר החושים מקבל מאת
האלוקים .
כך מתחברים לנו המקורות שהזכרנו לעיל
ואנו מבינים את התשובה לשאלה מדוע יש
לנו את הכוח ליצור מציאות  ,שהרי אם
האלוקים אמר  " :יהי אור " והיה אור ...
ולאלוקים יש את היכולת לברוא מציאות
יש מאין על ידי מחשבה וציווי  ,כן גם לנו
יש את היכולת ליצור מציאות במחשבותינו
מכיוון שאנו חלק מהאלוקים כפי שהסברנו
קודם .
אך לא חלילה יחשוב אדם שהוא כל יכול
באופן גמור בדיוק כמו האלוקים שהרי
כבר אמר כבר האלוקים בספר ישעיה
בֹותי
( פרק נה פסוק ה -ט )ִ " :כי לֹא ַמ ְח ְׁש ַ

יכם ְד ָר ָכי--נְ ֻאם ,ה .ט ִכי-
יכם ,וְ לֹא ַד ְר ֵכ ֶ
בֹות ֶ
ַמ ְח ְׁש ֵ
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יכם,
ָבהּו ְד ָר ַכי ִמ ַד ְר ֵכ ֶ
ָארץֵ --כן ג ְ
ָבהּו ָׁש ַמיִ םֵ ,מ ֶ
גְ
ֹתיכ ֶם "
ּומ ְח ְׁשב ַֹתי ִמ ַמ ְח ְׁשב ֵ
ַ
המסקנה המתבקשת רפאל ויהונתן היא :
הסיבה שהאדם יכול ליצור מציאות בכו ח
מחשבתו הינה מכיוון שהוא ח לק מצלם
אלוקים הכול יכול אשר מעניקה לו לאדם
יכולות אלוקיות אך מוגבלות בתוך גוף .
האלוקים העניק לנו מתנה מופלאה והיא
הדמיון והכוח היוצא ממנו .
מתנה זו היא לא אינסופית כמו של
האלוקים הכול יכול אך היא אכן יכולה
לחולל ניסים ונפלאות אם נ דע להשתמש
בה נכון .
הכוח של האמונה הוא כל כך חזק ויכול
לחולל ניסים ונפלאות עד כדי כך ש בחלק
מן המקרים  ,אם אדם יאמין באמונה
שלימה ללא רבב בדבר מסוים  ,הוא אכן
יקרה לו ללא שום מאמץ מצידו .
בדיוק כפי שאתה רפאל אמרת על
המדענים בתחילת ה ערב  :שישנם מדענים
שמאמינים אפילו שאם אדם יאמין בכל
כולו שהוא יכול ללכת על המים הוא אכן
יוכל .
הכול תלוי בגודל ו ח ו זק האמונה שלך
בעצמך .
האמונה יכולה לחולל ניסים עד כדי כך
שיכול לקרות לאדם קפיצת הדרך .
" קפיצת מה ? " שאל יהונתן
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" קפיצת הדרך " השיב הרב עשהאל
אסביר  :כתוב בספר בראשית ( פרק כה
ֵל ְך ָ ,ח ָרנָה .
ֵצא ַי ֲעקֹב ִ ,מ ְב ֵאר ָׁש ַבע ; ַוי ֶ
פסוק י )ַ " :וי ֵ
ָלן ָׁשם .
יא וַיִ ְפגַע ַב ָמקֹום ַוי ֶ
ושואלים המקובלים  :למה כתוב " ויפגע " ,
איך המיל ה הזו קשור ה לפסוק ?
והם עונים כך :
יעקב אבינו ה לך ועבר דרך מקום שרצה
להתפלל בו .
לאחר כמה ש עות חשב לעצמו  " :אבותיי
התפללו במקום בו עברתי  ...הם התפללו
שם ואני לא אעשה זאת ? "
והחל לחזור לכיוון ההוא .
מכיוון שרצה ללכת להתפלל  ,קרה לו נס
והגיע מיד למקום בו רצה להיות .
ההליכה יכולה הייתה לקחת לו שעות
רבות  ,אך קרה נס והגיע לשם בן רגע .
רק על ידי המחשבה  .זוהי קפיצת הדרך ".
יהונתן הביט מבט בוהה ברב המזוקן ואמר
בטון מכבד יותר מאשר דיבר בעבר :
" אדוני הרב  .הידעת שהיום מדענים רבים
עוסקים בניסיונות לשגר חפצים פיזיים
ממקום אחד למקום אחר על ידי העלמת
ה ח פץ והופעתו במקום אחר ? "
" עם קצת אמונה הם יוכלו גם ל עשות זאת "
אמר הרב עשהאל ולגם מכוס התה
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" העניין הוא שת עריך א ת עצמך יותר  .כי
אתה יציר כפיו של האלוקים הכול יכול
וקיבלת נשמה שהיא חלק ממנו !
ולא יקום אדם ויאמר כי הוא בעל אמונה
תמימה  ,כלומר שלימה  ,ויחשוב שאם ישב
בביתו ורק ידמיין  ,יקבל את כל אשר יחפוץ
ליבו .
האמונה היא כמו אותו בלוט שהזכרת שיש
להשקותו במשך שנים ויום יבוא יגדל ויהא
לאילן גדול ח זק ויפה אשר אחרים יוכלו
גם להסתופף תחת צילו  .וכבר שמעתי על
מקרים רבים של אנשים שחושבים
שמחשבה יוצרת מציאות היא דבר קל
ואינם מבינים מדוע  ,לדוגמא לא זכו בלוטו
אם לפני חמש ד קות דמיינו שהם זוכים ".
" הרב עשהאל  ,האם על פי התורה
מחשבות של אדם זר יכולות להשפיע על
אדם אחר לטובה ולרעה ? " שאל יהונתן
המסוקרן
" ובכן  ,התשובה באופן ברור היא כן .
ראייה לכך אביא שתי הלכות בעניין
תשמיש המיטה ( הגדרה דתית בלשון נקייה
לקיום יחסי מין ) :
אסור לשמש ביום או לאור הנר ,
)9
שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו .
לא יבעול מתוך שכרות  ,ולא מתוך
)0
מריבה ולא מתוך שנאה  ,ולא יבוא עליה
בעל כורחה והיא יראה ממנו ".
כלומר לא יכפה על אשתו לקיים תשמיש
המיטה  ,אלא לרצונה .
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אם אמרה מאסתיהו ואיני יכולה להיבעל
לו מדעתי  ,כופים אותו לגרש אותה .
אחת הסיבות שצריך האדם לקיים תשמיש
המיטה עם אשתו מתוך רצון מלא שלה
כתוב בקבלה שזה מושך בנשמה של
הוולד לבוש קדוש ואופי טוב .
ובמסכת נדרים ( פרק כ עמוד ב ) כתוב כך :
" כל המקדש עצמו בשעת תשמיש המיטה
יהיו לו בנים זכרים  .מהוגנים  ,יפים ביותר ".
" יהונתן י דידי  ,האם הינך מסכים לכל מה
שאמרתי עד כה ? " שאל הרב עשהאל
" כל דבריך אמיתיים ויציבים  .דבריי
מוסמכים על פי ספרי המדע ואתה מביא
את אותן הדוגמאות בשפה שונה מספרי
הקודש  ".השיב יהונתן
" יהונתן  ,האם בספרי המדע מוזכר שיש
לחשוב מחשבות חיוביות בעת תשמיש
המיטה ? הוסיף לשאול
" למען האמת לא ידו ע לי  ,אמנם יש טעם
טוב בדבריך " חייך יהונתן
" ניתן להסביר את הסיבה שמחשבה יוצרת
מציאות גם בתהליך של תשמיש המיטה ,
היא שההורים מודעים לחסרונות וליתרונות
שלהם הן מבחי נה פי זית והן מבחינה
נפשית .
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בתת מודע שלהם הם מאמינים שבעת
יצירת הוולד יהא הנולד העתק המו ר כב
משני ההורים ועל כן כך קורה ...
ויתירה מכך מתווספות אותן מחשבות
המתרחשות בעת תשמיש המיטה ועל כן
הן משפי עות על הוולד באופן ישיר .
על פי אותה התפיסה ניתן להוסיף ולומר
שאם ההורים ירגילו את עצמם לחשוב
מחשבות חיוביות ולהרגיש טוב  ,הביוכימיה
שלהם תשתנה לטובה וכך גם בילד
שייוולד להם ייקלטו מרכיבים חיוביים יותר
שיכולים לעזור לו בעתיד .
כמו שאמרת יהונתן לגבי המדע  ,כך גם
הקבלה מלמדת אותנו שכולנו זה גוף אחד .
כולנו חלק מהאלוקים .
כולנו היינו בתוך גופו של האדם הראשון
בגן העדן ולאחר מכן ירדנו בעשרות
מיליארדי גופות שונים לעולם הזה .
ולכן יש בנו את היכולת להשפיע א ח ד על
השני כי כולנו מקושרים אחד לשני .
המדע תופס זאת על פי העובדה שהאטום
מרכיב את כל הטבע  ,ובעצם הכול זו
אנרגיה .
במקביל לזה כתוב בתורה שהעולם ובוראו
הם דבר א ח ד בלתי נפרד .
רפאל ויהונתן צעירים חכמים ויקרים ,
הוספנו את העניין שהמחשבה
הקולקטיבית של מספר גדול של בני אדם
יכול להשפיע אפילו על עיר שלימה כמו
הניסוי שנערך בוושינגטון די סי .
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והנה לעניין זה אני מכיר אסמכתא לכך
שמחשבה יוצר ת מציאות קיימת גם
בהשפעה שלך כלפי הסביבה שלך מעניין
עין הרע .
שהרי כל עניין עין הרע הוא בעצם
מחשבה יוצרת מציאות כי אם פלוני לא
נעים לו שטוב לאלמוני זוהי עין רעה והוא
עלול לפגוע בו בין אם זה בבריאות שלו
ח ס ושלום ובין אם זה ברכושו חלילה או
באשתו  ,ילדיו וכו ' ...
למעשה מחשבות שליליות על אדם אחר
עלולות ליצור מציאות שלילית לגבי אותו
אדם .
וכמו שאומרת הגמרא במסכת בבא
מציעא ( דף קז ' עמוד ב ' ) :תשעים ותשעה
אנשים מתוך מאה מתים מעין רעה ואחד
מתוך מאה נפטר מדרכו של עולם .
ועכשיו ברור מפני מה אמרו רבותינו
זיכרונם לברכה שאם אדם אינו מאמין
בעין רעה  ,עין רעה אינה שולטת בו שהרי
אם אינו מאמין בעין רעה הוא מבטל א ת
הכו ח של אותו עושה עין רעה  ...כי הוא
יוצר אצלו מציאות אחרת !
אפשר לראות את זה כמלחמת מחשבות
בין בני האדם :
פלוני שונא את אלמוני ומקנא בו אמנם
אלמוני לא מאמין שהמחשבות של פלוני
יכולות לפגוע בו ו ח וסר האמונה של
אלמוני היא זו ששומרת עליו .
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וזה גם א ח ד ההסברים לדעתי לקמעות לא
אמיתיות שאין להן שום א ח יזה בספרי
הקודש  :היאך ייתכן שקמע יגן עליך מפני
עין רעה ו  /או קללה של אדם אחר ?
אלא אחת התשובות ההגיוניות לשאלה זו
היא בעצם בכוח האמונ ה  :מ ח זיק הקמע
מאמין כל כך ח זק שהשפעות חיצוניות
שליליות לא יגיעו אליו אלא יפגעו בקמע
ולכן הקמע באמת שומר על האדם  .והכול
תלוי בגודל המאמין .
אמנם במציאות היא שמי ששומר על האדם
הוא האדם עצמו  .בכוח האמונה שלו
ויצירת המציאות שבתוכו .
אך אין זה סותר את העובדה שישנם
קמעות עם שמות קדושים שאכן שומרים
ומגנים על האדם בכו ח סגולתם  ,כי כתוב
בקבלה שישנם שמות קודש שיש בהם כוח
סגולה לשמירה  ,הצלחה ועוד ...
ההבדל הוא שכאן אין העניין תלוי בגודל
המאמין מפני שהקמע שומר גם ללא
האמונה  ,אלא בכו ח סגולתו .
גם שלמה המלך הזכיר רבות א ת הנושא
ואמר בספר משלי ( פרק כז פסוק יט )" :
ָאדם ".
ָאדם ָ ,ל ָ
ַכ ַמיִ ם ַ ,ה ָפנִ ים ַל ָפנִ ים ֵ --כן ֵלבָ -ה ָ
על מנת להסביר את הפסוק  ,אדמה את
העניין כמו הצבי שהולך לשתות מים
מהנחל ורואה השתקפות של פניו בתוך
המים כן לבבות בני האדם משתקפות אחת
לשנייה .
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ובלשון המפרשים ל עניין  " :כמו דרך המים ,
מראים את הפנים בדומים להפנים
המסתכלים בה  .אם שוחקות שוחקות ואם
עצבות עצבות  ,כן לב האדם לאדם  -אם
לבו טוב על חברו ייטיב גם לבו  ,ואם רעה
תרע גם היא  ".עד כאן לשונם .
הפסוק הזה והסברו כבר מדבר ממש
שמחשבות בני האדם מקיימות מציא ו ת
מחוץ לגופנו ממש .
אל לאדם לפחד ממחשבות ר עות של
אחרים כלפיו אלא להתייחס אליהם כמה
בכך  ,ולהאמין באמונה תמימה שהוא יוצר
לעצמו את המציאות  ,וגורם חוץ לא יכול
להשפיע .
אמונה זו אכן תבטל כל כוח רע שרוצה
למשמש ולבוא .
החכמה היא להשתדל להרגיש טוב
ולהקפיד לשמוח ולהי ות אופטימי בכל
מצב .
אזי בחלק גדול מהמקרים  ,העולם ירקוד
על פי ניגון ליבך ובסופו של דבר יחייך
אליך בחזרה בדיוק כפי שאתה הזכרת
בדבריך ".
" אבא  ,אני מקשיבה לכל מה שאתם
אומרים ויצא לי לחשוב על משהו ו ח שבתי
לשתף אתכם " סקרנה אסתר את היושבים
בחדר
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נשמה קלות  ,קימטה את מצחה ולאחר
שניות ספורות אמרה :
" כשהייתי קטנה אני זוכרת שלימדו אותנו
בגן שחלום הוא כמו נבואה  ,וז ה מזכיר לי
את מה שאמר יהונתן  ,כי הוא אמר בשם
אלברט איינשטיין שהמחשבה והדמיון הם
הדבר הקודם לכל דבר שקורה בעולם .
הבנתי מדברים אלו שאם אדם מדמיין זה
בעצם יוצר מצ יאות  .אותו דבר החלום .
הוא מגיע לדמיון באמצע השינה ובעצם
הוא יוצר מציאות  ,לא אבא ? "
הרב עשהאל הביט בבתו בשלוות נפש ,
התרווח על כסאו ואמר  " :תנו לי לספר
ל כם סיפור שקרה לפני אחת עשרה שנה .
כשאסתר הייתה בת שתים עשרה :
לילה אחד אסתר התעוררה באמצע הלילה
וצעקה  " :אימא  ,אימא  "...אשתי ואני
נבהלנו מאוד  ,פחדנו שקרה משהו לילדה .
רצנו אל ח דרה וראינו את אסתר בוכה
בדמעות של יש  ...אשתי חיבקה את אסתר ,
ניגבה את הזיעה שבמצ ח ה והרגיעה אותה
אסתר סיפרה לנו בבכי תמרורים שהיא
חלמה ח לום שבו נהגתי ברכב ע ם אשתי
ואסתר  ,איבדתי שליטה באמצע הנהיגה
וכולנו נהרגנו .
הסברנו לאסתר הקטנה שאין לה מה
לדאוג  ,שהחלום הוא רק חלום ואין מה
להיבהל ממנו  ,וביקשתי ממנה להגיד
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שלוש פעמים  " :ח למתי ח לום שווא ואין לו
אחיזה במציאות ".
הרדמנו את אסתר וכאשר חזרנו אשתי ואני
לח דר השינה  ,הביטה בי אשתי ואמרה :
" אולי חלומה של אסתר הוא שווא  ,אך
ח למתי שאני בהריון וזהו ח לו ם טוב ח לום
שלום "
כעבור שנה נולד לנו סימן טוב  ,א ח יה
הקטן של אסתר  ,וברוך ה ' לא עברנו
תאונת דרכים .
אני מספר לכם את הסיפור הזה מכיוון
שחלום הוא בדיוק כמו מחשבה יוצרת
מציאות .
בעת החלום  ,אנחנו למעשה מקיימים
בשנתנו חלק נכבד ממהות העניין .
כפי שהסברנו  ,ח לק ממחשבה יוצרת
מציאות היא למעשה הפעלת הדמיון לגבי
משהו שאתה רוצה שיהיה לך כאילו הוא
כבר עכשיו אצלך ושלך  ,ובאותם רגעים
של דמיון אתה צריך לשחרר כל מחשבה
ולהתרכז בהרגשה הנפלאה שאופפת אותך
כאשר אתה מאמין באותם הרגעים על ידי
הדמיון שכבר השגת את מה שאתה ח ושק
בו .
הדומה ימשוך דומה וההרגשה והדמיון
יתגשמו במציאות .
החלום עובד באותה השיטה
שהרי בעת החלום אתה לא מבדיל בין
מציאות לבין חלום ומאמין שברגע מופלא
זה בו אתה חולם  -הדמיון הוא המציאות .
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ואתה מרגיש את החלום כאילו הוא
מציאות קיימת בכל גופך עד לסיום החלום
או עד לרגע ההתעוררות .
ושימו לב לממצא מרתק מפיה של הגמרא
ואסתר הזכירה אותו  :חלום הוא אחד
שישים מנבואה  ,היינו חלו ם עלול
להתגשם !
ועוד כתוב בזה העניין בגמרא מסכת
ברכות ( דף נה עמוד ב ) שחלום שנשנה
מספר פעמים סופו להתקיים בטוח  ,וכמו
שנאמר בספר בראשית ( פרק מא פסוק
ֲמיִ םִ --כי-
לב ) " :וְ ַעל ִה ָשנֹות ַה ֲחלֹום ֶאלַ -פ ְרעֹהַ ,פע ָ

ּומ ַמ ֵהר ָה ֱאל ִֹהים ַל ֲעשֹת
נָכֹון ַה ָד ָבר ֵמ ִעם ָה ֱאל ִֹהיםְ ,
"  ,היינו אמר יוסף לפרעה שבגלל שהוא
חלם את אותו החלום פעמיים  ,הדבר
מסמן שה ח לום אכן יתקיים ובמהירות !

וזה בדיוק מה שאנחנו אומרים  :אם תחשוב
משהו באופן קבוע הוא יתקיים ויבוא מהר
יותר  ,על פי הכלל שדומה מושך דומה
שהזכרת .
אביא כאן מספר מקורות מהגמרא במסכת
ברכות כדי שנושא החלום יובן יותר לעומק
ובזה נסיים :
אמר רב יהודה בשם רב  " :שלשה דברים
צריכים רחמים משמיים ואלו הם  " :מלך
טוב  .שנה טובה וחלום טוב  .מלך טוב
שהרי כתוב ( משלי כא )" ַפ ְלגֵיַ -מיִ ם ֶלב-
ֶמ ֶל ְך ְ ,ביַד-ה "  ,שנה טובה שהרי כתוב ( דברים
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יך ָבּהֵ --מ ֵר ִׁשית ַה ָשנָה ,וְ ַעד
יא ) " ָת ִמידֵ ,עינֵי ה ֱאלֹק ָ
ַאח ִרית ָׁשנָה "  ,ח לום טוב שהרי כתוב ( ישעיהו
ֲ
לח ) ותחלימני והחייני ( כלומר  :בזכות
החלום אני אחיה )
ואמר ר ' יוחנן  0סוגי חלומות מתקיימים -
ואלו הם  " :חלום של שהרית  ,וחלום שחלם
לו חברו  .והלום שנפתר בתוך חלום ".
" גם כאן ניתן להבין שמחשבה של אדם
אחר יכולה להשפיע על אדם אחר  ,כי אם
ח בר שלי ח לם עליי ח לום וזה עלול לקרות
לי  ,אז במידה מסוימת הוא הגורם
למציאות " אמר רפאל בסקרנות
" מחוורים דבריך כשמש ביום סגריר " ענה
הרב עשהאל
והמשיך בדבריו :
ח לום מתקיים לפי פתרונו וראיה ממסכת
ברכות ( דף נח עמוד ב ) " :עשרים וארבעה
פותרי ח לומות היו בירושלים  ,ופעם אחת
חלמתי חלום והלכתי אצל כולם  ,ומה
שפתר לי זה לא פתר לי זה  -וכולם
נתקיימו בי  ,לקיים מה שנאמר  :כל
החלומות הולכים אחר הפה ".
אין ח לום בלא דברים בטלים  -מס כת
ברכות ( דף נה עמוד א ) " :אמר רבי יוחנן
בשם רבי שמעון בן יוחאי  :כשם שאי
אפשר לבר בלא תבן  -כך אי אפשר
לחלום בלא דברים בטלים .
אמר רבי ברכיה :
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איפה כתוב בתורה שחלום אף על פי
שמקצתו מתקיים  -כולו אינו מתקיים ? ענו
לו חכמים  " :מיוסף  .שהרי כתוב ( בראשית
כֹוכ ִבים,
ַאחד ָע ָשר ָ
ָר ַח וְ ַ
לז  ,ט ) " :וְ ִהנֵה ַה ֶש ֶמׁש וְ ַהי ֵ

ִמ ְׁש ַת ֲחוִ ים ִלי "

יוסף ח לם את השמש והירח וכוכבים
משתחווים לו וזה לא קרה  .אלא הכוונה
של החלום הייתה שהאחים שלו ואביו
ישתחוו לו וזה באמת מה שקרה  .הכוכבים
סימלו את אחיו וכו ' .
לסיכום  :גם החלום הוא ה קדימון למציאות
שתתהווה כפי שהזכיר בדבריו אלברט
אינשטיין .
המציאות מתהווה על ידי הדמיון שלנו
״אנ ח נו בוראים לעצמנו את המציאות בכל
רגע על ידי המחשבה  ,גם אם זה ב ח לום !
אמנם אין להיבהל מחלום רע .
ניתן לבטל חלום רע על ידי שאוהב שלך
יפרש לך את החלום לטובה מצד אחד .
או על פי הכלל שמחשבה יוצרת מציאות
פשוט להגיד לעצמך שהחלום מבוטל ואין
לו שום כוח השפעה והמחשבה עצמה
תבטל את המחשבה הקודמת  ,כמו שאמרנו
לאסתר לומר .
וכמו שכתוב בגמרא  :ששמואל כשהיה
חולם ח לום רע אמר " ח לומות שווא ידברו " ,
כלומר היה אומר לעצמו שהחלום שחלם
בלילה אין בו ממש והוא מבוטל  ,וכאשר
היה חולם חלום טוב היה תמה ואומר  ,וכי
חלומות שווא ידברו ? והרי כתוב " בחלום
אדבר בו " !
כלומר כאשר רצה שמואל שהחלום יתקיים
היה אומר  " :ברור שהחלום שחלמתי
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בלילה יתקיים במציאות כי כתוב בתורה
שאלוקים מדבר ומגלה לנו את העתיד
בחלום !" כמו שכתוב בספר במדבר פרק
יב ' פסוק ו ' ַב ֲחלֹום ֲא ַד ֶבר בֹו
האם ניתן להסיק מכך שכאשר האלוקים רוצה
ליצור עבורנו משהו עתידי הוא מעביר קודם כל
את המציאות העתידית במחשבה שלנו?
ואם אנו "מאשרים" אותה אז היא תתקיים?
ואם אנו נבטל אותה היא לא תתקיים? אולי"...
יהונתן התרגש עד מאוד
" אך עדיין לא ענית לי על שאלותיי " אמר
בלהט
" א ת ה בטוח ? " שאל הרב עשהאל
" אמממ אני חושב " היסס יהונתן
" אם כך  ,שאל נא בני ונען " השיב
" שאלתי איזו מ ח שבה ראשונה הת ח ילה את
המציאות על מנת לברוא אותה ולקיים
אותה ? "
ועוד לפני שהספיק הרב עשהאל לפצות
את פיו התפרץ יהונתן ואמר  " :אני מבין ...
המחשבה הראשונה היא מחשבתו של האל
על ידי אמירותיו יהי אור וכו ' "...
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יהונתן הוריד את מבטו אל שולחן הסעודה
ואמר באכזבה  " :כן  ,אך זו רק אמונה  ...זו
לא תשובה מדעית ".
" אתה צודק יהונתן  ,אך שנינו מסכימים על
כך שתורת ה קוונטים נוגעת בכך שיש
משהו לא ידוע שמ זיז את החומר כאילו יש
לו חיים משלו  ,וכמו כן הדברים אשר
הצגת בפניי שהחומר נעלם ומופיע מסיק
כי החומר אינו אלא זיכרון  /מושג  /מידע .
ובוודאי ששמעת על החומר האפל שאין המדע
מסוגל להסבירו.
הדבר אינו מסתדר לך עם ידי עותיך  ,צרף
אליהם את אמיתות האל והרי לך תשובה
מתמטית ".
" הגיוני "  ,תהה יהונתן לעצמו
" והיאך ייתכן שאסטרונאוטים מבצעים
הדמיות לפני טיסות לחלל  ,ולמרות
ההדמיות חלקם התפוצצו באוויר עוד לפני
הגעתם לחלל ?
אם המחשבה יוצרת את המציאות א זי
ההדמיה הייתה צריכה להתקיים במציאות
והמוות היה צריך להגיע לאחר מכן ? "
הוסיף יהונתן לשאול
" נו  ,הוא כבר ענה  .הרב עשהאל אמר
שכתוב בקבלה שישנן מספר סוגי גזירות
בשמיים  .ישנן גזרות שניתן לבטל על ידי
המחשבה החיובית ומעשים טובים  ,ויש
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מצד שני גזירות קשות ורעות שעל מנת
לבטל אותן צריך ל עשות פעולות ח זקות
יותר  ,לדוגמא על ידי תפילה או צדקה
ועוד  ..אם נג זר על האדם למות טרם זמנו
ח ס ושלום  ,הוא יצטרך המון רחמי שמיים
על מנת לבטל את רוע הגזירה  .מחשבות
חיוביות לא יספיקו לו על מנת לבטל את
רוע הגזירה .
אחת הדרכים לבטל גזירת מוות היא צדקה
וכמו שאמר שלמה המלך החכם מכל אדם
יֹועילּו
בספר משלי בפרק י ' בפסוק ב '  " :לֹא ִ
ּוצ ָד ָקה ַת ִציל ִמ ָמוֶת  ".אמר רפאל
אֹוצרֹות ֶר ַׁשע ְ
ְ
ליהונתן .
יהונתן הביט ברפאל במבט מתעניין
ושניהם צחקו .
" הקשבת אני רואה  ,הא ? " אמר יהונת ן
לרפאל
" השתדלתי " חייך רפאל
לפי היהדות יש גזירות דם ויש גזירות טיט.
גזירות בטיט ניתן לבטל ,גזירות דם לעומת זאת
לא ניתן לבטל ואפילו לא בריבוי מעשים ותפילות.
" שאלתי לגבי עץ הנופל במקום מסוים
בעולם שאין בו נפש ח יה  .האם החבטה
של העץ משמיעה ר עש " הזכיר יהונתן
" ובכן  ,תשובתי אליך היא פשוטה למדי
האלוקים ברא את העולם ועולם כמנהגו
נוהג .
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האלוקים גזר על הטבע להתקיים כפי
רצונו כך שכאשר העץ נופל הוא אכן
משחרר אנרגיה לעולם המוגדרת אצלנו
כצליל .
הצליל לא נשמע אלא אם כן תהיה אוזן
שתתרגם את אותה אנרגיה לצליל .
האנרגיה הזו שמתקיימת בלאו הכי היא זו
שנקראת עולם כמנהגו נוהג .
המשכת ושאלת מה אם "...
" המתן בבקשה " אמר יהונתן וקם מכיסאו
יהונתן התהלך ברחבי החדר בראש שפוף
ומצ ח מקומט  .הלוך ושוב הלוך ושוב .
פניו של יהונתן הלבינו כלא מאמין לשמע
הדברים  .השאר הביטו ביהונתן המהורהר
וחסר המנוחה  ...ולפתע שאל  " :רפאל ,
אני  ...אתה  "...גמגם
רפאל חייך אל חברו המדען ואמר  " :שב ,
כמוני כמוך משתומם ".
" ובכן  ,שאלת על מקרה של תרופה אשר
התקלקלה או כל מאכל אחר שאיש אינו
יודע על כ ך  ,היאך ייתכן שפוגעת בבריאות
האדם אם אין מחשבה מאחורי המציאות
הזו ...
למעשה אוכל לענות לך בשתי תשובות .
הראשונה תאמר שבני האדם יודעים
שמאכל מקולקל פוגע בבריאות וכך גם
ידע הירקן שיש לאכול את הפרי לפני
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שנרקב וכן לתרופות ישנו תוקף ובכך
המחשבה יוצרת מציאות .
ותש ובתי השנייה עבורך היא בדיוק כפי
שעניתי קודם ...
האלוקים הוא המחשבה הראשונה וברא
את העולם בחוקים ברורים ומסודרים
ועולם כמנהגו נוהג ".
" עכשיו אני מבין שעל פי דבריך אכן יש לי
את התשובה לשאלת צליל הכלבים  ,שהרי
הצליל שהכלבים שומעים הוא בדיוק
הטבע אותו ברא בורא ה עולם ואנו גילינו
אותו  ".אמר יהונתן בנחרצות
" אמת " הגיב הרב עשהאל
" מחשבה יוצרת מציאות בדברים שהם
יכולים להתקבל ולהתקיים במציאות  .אם
אדם יקפוץ אל מותו הוא ימות גם אם
יחשוב שיוכל לעוף  ,ואם יעמוד אדם
במסילת רכבת בבואה של הרכבת  ,היא
אכן תהרגהו .
האלוקים יכול לב רוא יש מאין על ידי
מחשבה בלבד .
אך את העולם הזה הוא ברא על ידי
המחשבה והוסיף לה דיבור ומעשה .
שהרי חשב לברוא עולם  ,ואחר כך גם
ָארץ ֶד ֶׁשא ֵע ֶשב
ֹאמר ֱאלֹ ִקים ַת ְד ֵׁשא ָה ֶ
אמר ַ " :וי ֶ

ַרעֹו בֹו ַעל
ֶרע ֵעץ ְפ ִרי ע ֶֹשה ְפ ִרי ְל ִמינֹו ֲא ֶׁשר ז ְ
יע ז ַ
ַמ ְז ִר ַ
ָארץ וַיְ ִהי ֵכן"
ָה ֶ
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יצר יְ הוָה
וכאשר ברא את האדם כתוב "וַיִ ֶ
ַאפיו
ָאדם ָע ָפר ִמן ָה ֲא ָד ָמה וַיִ ַפח ְב ָ
ֱאל ִֹהים ֶאת ָה ָ
ֶפׁש ַחיָה "  .כלומר לא
ָאדם ְלנ ֶ
נִ ְׁש ַמת ַחיִ ים וַיְ ִהי ָה ָ

בלבד שחשב האלוקים לברוא עולם אלא
גם הוסיף אמרות ולא רק שברא על ידי
הא מרות הוסיף " וי י צר " על ידי המעשה .
כנ"ל לגבי הרקיע כתוב במפורש ויאמר אלוקים
יהי רקיע ,ואז כתוב ויעש את הרקיע
האלוקים באמת יכול היה לברוא את
העולם במחשבה אחת והכול היה עומד
וקיים  ,אך הוא עשה זאת בשלושת
השלבים על מנת לרמוז לנו שאנו נצטרך
לחשוב  ,ובסופו של דבר גם לעשות .
האם חולי הנפש אשר מאמינים שהם
מדענים  ..יהיו מדענים כבן לילה ? הרי ברור
שלא ! אך אם ילכו אחר אמונתם ויהיה זה
נר לרגליהם ואור לנתיבותיהם יזכו ויהיו .
האדם אכן יכול לעשות ולהגיע כמעט לכל
מקום שיבחר כל עוד רצונו הוא מציאותי
ובתנאי שלא נג זרה עליו גזירת ד ם .
וחלק נכבד מהדברים פשוט תלוי ים בגודל
הרצון ובמסירות הנפש שהוא יהיה מוכן
להשקיע .
זוהי למעשה גם התשובה לגבי ילדים
תמימים שמרמים אותם עד אשר לומדים
להבין שלא כל בני האנוש זכים וטהורים .
מכיוון שכל בני האדם יוצרים מציאות על
ידי המחשבה .
מחשבות כולנו עוברות סנכרון  ,ובסופו של
דבר מתקבלת לנו תמונה המאחדת את כל
המחשבות י ח ד .
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התמימות של הילד מול מחשבות
המבוגרים עוברות סנכרון והילד מתעצב
כפי רצונו וכוחו  .זה קצת דומה לבני זוג
המעוניינים לצאת ולבלות וכל א ח ד מעוניין
במקום א ח ר  .בסופו של דבר הם מגי עים
לפשרה ".
הרב עשהא ל עצר את מרוצת הסוס  ,הביט
בשעונו ולאחר חיוך מאושר ומאיר א מר :
" הגיעה זמן תפילת מנחה .
אך לפני  ,אשיב לך על שאלתך לגבי
האדם הקדמון :
ובכן חברי  .אדם קדמון לעניות דעתי אכן
יראה מכשירים חדשניים כמו טלפון
סלולארי  ,מ ח שב וכו '  ...מהסיבה שישנו
סנכרון מחשבות .
לעומת זאת במקרה של השמאן שהזכרת ,
אין סנכרון מחשבתי כי באזור ההוא לא
האמינו כולם מלבדו .
אגב ,אתה לא צריך לעורר את המתים בשביל
לבחון זאת ,פשוט סע למדינת עולם שלישי
פרימיטיבית ותבדוק .אתה תראה שאני צודק.
מידי פעם מגי עים צלמי תקשורת
הטלוויזיה העולמית ומצלמים אותם
ישנם כאלו שמעולם לא ראו את
המכשירים הללו  ,ולמרות ש זוהי הפעם
הראשונה הם אכן רואים אותם ".
עשהאל הושיט את ידו לעבר יהונתן .
יהונתן הביט בידו של רבו  ,חייך ולחץ את
ידו .
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בעודם לוחצים ידיים אמר הרב עשהאל :
וכר אני מסכם  ":המציאות הראשונה
והבסיסית של היקום היא מחשבתו של
האלוקים  .כל מה שאירע לאחר מכ ן הן
מחשבות בני האדם  .בני האדם מסוגלים
לייצר מציאות באמצעות המחשבות
והדיבורים שלהם כי בצלם אלוקים עשה
את האדם  ,אך לא ניתן לבטל ג זירות דם .
תקתוק השעון היה הקול היחיד שנשמע
באותו הזמן ב ח דר בעיירה הקטנה .
הרב עשהאל סיים .
אסתר הביטה .
אשת הרב העניקה .
יהונתן שקע במחשבות
צעק רפאל  " :כי גם אלו מתמול שלשום לא
ישוו אל מול כוחך הרב תלותי "  ,פקח את
עיניו לרווחה וחזר בקול רם ובהתרגשות
רבה יותר  " :כי גם אלו מתמול שלשום לא
ישוו אל מול כוחך הרב תלותי "
עכשיו אני מבין ! הפיץ בהתרגשות וקם
מכיסאו הארבעה הביטו ברפאל המאושר
רפאל הסביר  " :לאחר משברים רבים
שעברתי  ,פגשתי באדם מבוגר בעל
שיערות שיבה לבנות וזקן ארוך  ,השיחה
התפ תחה בינינו וסיפרתי לו את קורות ח יי .
הזקן לא הרבה לומר  ,אך אמר את
המשפט  " :כי גם אלו מתמול שלשום לא
ישוו אל מול כוחך הרב תלותי  .עצום עיניך
והבן "
עכשיו אני חושב שאני מבין א ת כוונתו :
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אנו בני האדם מתמכרים למציאות וקשה
לנו להשתחרר ממנה גם אם היא אינה
טובה עבורנו .
אנשים נשארים במקומות העבודה או
במערכות יחסים אף אם הם רעים להם
מתוך הרגל ופחד לשינוי .
אנשים חיים בהתמכ רות להרגל .
יש אנשים שכל הזמן חוזים ל עצמם דברים
שליליים ואז כשקורה להם דבר רע הם
מייד אומרים  :ידעתי שזה יקרה לי .
זה בעצם פרי ההתמכרות שלהם  .הם
מבקשים בעצם שיקרה להם משהו רע כי
זה מספק להם את הרצון להצדיק את
עצמם .
אדם המכור לסמים  ,פתאום יגלה כמה
אנשים סביבו מכורים .
אדם המכור לאכילה  ,יסתובב בחברת
אנשים דומים לו ושיחותיו עימם יהיה
בנושא זה .
וכן הלאה לסוף כל הדברים ב עולם .
אדם למעשה רואה את העולם דרך
המשקפיים אותם הוא מרכיב ..
ניתן להחליף את המשקפיים  ,אבל זה
עבודה עצמית גדולה .
האדם אינו מחשבותיו  ,שכן הוא יכול
ל החליפם .
האדם אינו רגשותיו  ,שכן הוא יכול
לשנותם .
האדם הוא הישות הבוחרת  .בין טוב ובין
רע .
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המשבר שלי למעשה עסק בשינוי של
תחומים רבים בפרק זמן קצר  ,השינ ו י היה
כל כך גדול עד שנשברתי כי לא ידעתי
איך להתמודד איתו .
לזה התכוון כאשר אמר כי גם אלו מתמול
שלשום  ,כלומר  :גם אלו שהתרגלתי
אליהם וחייתי עימם בעבר  ,גם אם ילכו
וייעלמו כלא היו  ,גם הם לא ישוו אל מול
כוחו הפנימי של האדם  .ולכן הוא אמר לי
לעצום את עיניי ולהבין .
כי התשובות למעשה תמיד היו בתוכי !
כל מה שהייתי צריך לעשות זה להסתכל
סביבי ובתוכי שם בביתי הקטן בישראל
ולבח ור להתבונן במה שנשאר לי  ,ולהאמין
בעצמי שאני יכול להתחיל מחדש עם
חיוך  ,תקווה וכוח רצון .
וזוהי הסיבה שה זקן אמר שכוחי הוא רב
תלותי  ,כי למעשה כוחי הוא רב  .ואני יכול
ליצור שינוי עצום בחיים הפרטיים שלי
ובחייהם של רבים אחרים אם אהיה חזק
בתוכי  ,אך מצד שני האדם יכו ל להיות
תלותי כלפי הסביבה שלו ו זוהי החולשה
הגדולה ביותר של האדם .
זוהי מסקנתי :האדם צריך להבין שהוא ממציא
המציאות ולא להסתכל על המציאות ולקבלה
בחוסר אונים.
המציאות שלך היא פרי מחשבות עברך ואינה
בהכרח המציאות העתידית שלך.
הכל תלוי בשינוי גישה  /תפיסה  /הרגל מחשבתי
רפאל התרגש כל כך  ,ואמר בשלוות נפש
נוטפת אושר  " :כי גם אלו מתמול שלשום
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לא ישוו אל מול כוחך הרב תלותי  .עצום
עיניך והבן .
רפאל התיישב ח זרה על כסאו עצם את
עיניו ו כאילו הרגיש את חיוך הזקן מצידו
השני של היקום  .רפאל חייך בחזרה .
זקן הזמן נגלה לכל מחפשי האמ ת  ,הוא
לא מגלה את התשובות  ,אך הוא פות ח
דלת .
זקן הזמן רמז שלא הי ה צריך רפאל להגיע
עד לעיירת שומקום  ,כדי לקבל את
התשובות לשאלות יו  ,כי המורה שלו הוא
הוא עצמו .
זו הסיבה שהוא נקרא זקן הזמן  ...כי הוא
יודע שלמרות שהוא רומז לאדם
שהתשובות נמצאות בתוכו והוא יכול
להגיע אליהן דרך התבוננות פנימית
בלבד ...
בסופו של דבר  ,משום מה  .תמיד בו ח ר
האדם ללכת ולחפש תשובות בכל מיני
מקומות שונים בעולם .
הזמן הוא זה שמסביר את מה שהזקן
מנסה לרמוז .
התשובות תמיד היו ותמיד יהיו בתוכך .
האמת נמצאת בעצימת העיניים הגשמיות
ובפקיחת העיניים הרוחניות .
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אנשי אמת יקרים  .זקן הזמן יתגלה גם
אליכם בבוא העת  ,יכול בדמות אב או אם .
יכול בדמות ילד קט ן  ,יכול כחבר ותיק
ואולי סתם ירקן שכונתי ...
ואתם קוראים יקרים  ,אם תזכו לראות את
זקן הזמן ולטעום מתבשילי חכמתו אנא
מסרו לו כי אנשי האמת מודים לו ומוקירים
אותו על שהקדיש את חייו ומותו להיות
אבן דרך לא ח רים .
אם משכתם ספר זה אל תוך חייכם ,
כנראה שגם אתם אנשי אמת .
הבור אשר ח פרו בני האדם לעצמם אינו
נגלה לעיניהם .
בני האדם הולכים בחשכת עולם הזה
בתקווה למצוא מקור מים חיים  .ואינם
מאמינים כי הכוח הגדול בעולם הוא הם
ע צמם .
ברא האלוקים את כל העולם ולאחר מכן
ברא אדם א ח ד !
בזה רמז הקדוש ברוך הוא לבני האדם
שידעו ויבינו כי כל העולם נברא עבור
אדם אחד  ...האדם ה זה הוא אתה !
הקבלה מלמדת אותנו כי אדם ו ח וה נוצרו
בגוף א ח ד עם שני פנים .
לאחר מכן  ,ראה האלוקים כי לא טוב היות
האדם לבדו והפריד ביניהם .
כך שהעולם נברא בשבילך וזה לא משנה
אם אתה גבר או אם את אישה .
האלוקים תמיד נמצא  ,שוכן בלבבנו ורק
ממתין שנשוחח עימו .
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הוא אוהב אותנו ומקשה עלינו על מנת
שלא נשכ ח אותו  ,כפי שכתוב  :וישמן
ישורון ויב עט ,
וכתוב  :שמנת עבית כשית
וכתוב  :צור ילדך תשי ותשכח אל
מחולליך .
אם ישכח האדם את האלוקים  ,יהא
האלוקים עצוב בליבו  .כביכול לא טוב
היות האלוקים לבדו .
אנו צריכים כביכול " לברוא לו עזר
כנגדו " ...העזר הזה הוא הלב שלנו .
נאהב א ת האלוקים ונודה לו על כל דבר ,
אפילו עבור היכולת לראות ולקרוא עתה
ספר זה .
הרימו מבטכם  ,בני אדם אצילי הנפש  ,וראו
כי כריתם בור תחת רגליכם  .הושיטו יד אל
על  ,ומבטי ח אני כי יד עליונה תושיט לכם
יד חזרה  ,גם אם לא תיווכחו בכך  .הוא
כאן  .תמיד .
אוהב ורוצה אך ורק בטובתכם !

השיטות למעשה להשיג כל דבר בחיים על פי
המדע והיהדות
שולחן עץ ישן ו עגול וכיסאות חרוטים
עתיקים  ,לא הם אלו אשר ייחדו את
המעמד .
רב יהודי זקן
אישה חסודה כסוית ראש
מדען ממושקף
צעיר אלמוני בעל עיניים גדולות
המבקשות ללמוד ולדעת
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צעירה המחייכת לכל הסובבים אותה
ומציעה בטוב ליבה עוגיות וכוסות תה ,
ופילוסופיה עתיקת ימים יעי דו כי אנשי
האמ ת והחכמה לא סרים מדרך זו לחינם .
ניתן להתעלם מהאמת  ,אך לא להכחישה .
התפלספנו והעמקנו  ,הבאנו ראיות ,
חידשנו חידושים  ,שאלנו וענינו  ,הקשינו
ותירצנו .
נו  ...איך מיישמים את החכמה הזו למעשה
ביום יום ?
איך מושכים אושר .הצלחה .ברכה .פרנסה .זוגיות.
הגשמת חלומות ועוד ...על פי המדע? הכלל
הראשון הוא  :תמיד הסתכל בחצי הכוס
המלאה !
אז מה עושים ?
בוקר טוב  ,מה שאתה צריך לעשות עכשיו
זה להתרכז בדברים הקיימים לך  ,תשמח
שהם קיימים לך והודה עליהם .
כגון  :אני מודה על כך שיש לי מיטה ,
קורת גג  ,מקרר ואוכל בו  .תודה על כל מה
שעולה בעיני רוחך  .על כל מה שמשמח
אותך .
בין אם אתה מודה על כך שיש לך עבודה
מסודרת  ,אישה טובה  ,ילדים  ,בית  ,ואפילו
על הדברים הקטנים ביותר .
העניין הוא להיות מרוכז בהרגשה של
שמחה על מה שכבר יש לך .

175

אל תיתן לשום דבר שקורה לך במהלך
היום לשנות את ההרגשה הפנימית שלך .
במידה ותצליח להחזיק את הרגשת האושר
והשמחה פרק זמן ממושך במשך היום
בתוך ליבך למרות הכול  ,אז רק דברים
משמחים יימשכו אליך על פי החוק שדומה
מושך דומה .
אמנם יש לזכור שהיו לנו מחשבות ר עות
רבות שלא ידענו שאנו צריכ ים לסלק
אותם  ,ועל כן ישנם דברים לא טובים
שייתכן שעתידים להגיע אלינו אע " פ שאנו
מאושרים מכיוון שמשכנו אותם בעבר
הרחוק  ,ולכן אין להתייאש לעולם .
לעולם אינך יודע מפני מה צרה זו או
אחרת קרתה ואיך זימנת אותה לחייך ו  /או
מי מבני האדם יצר עבורך מציאות עגומה
זו ( בתנאי שאתה מאמין שאנשים יכולים
לשנות לך את המציאות על פי
מחשבותיהם ).
זו השיטה להפוך את היום הרגיל שלך
ליום מיוחד ומדהים מלא באושר ושמחה .
פשוט נכון ? ! תתרגל להרגיש טוב !
למדנו איך לעבור את היום בדרך הנפלאה
ביותר .
ובכן  ,זה טוב  ,יפה ונחמד ללמוד שיטה
שהיא די ברורה א יך לגרום לחיי היום יום
שלנו להיות טובים ומספקים יותר  ,אך
ישנה דרך גם לשנות את העתיד .
עתה אלמד אותך איך להגשים את כל
משאלות ליבך  :ללמוד איך לרפא את
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עצמך וללמד אחרים איך לרפא את עצמם .
ללמוד איך להשיג יותר כסף .
ללמוד איך להשיג את אשת חלומותיך .
ללמוד איך לה ביא ילדים לעולם שתרווה
מהם נחת רוח .
ללמוד איך לחיות בשלום עם אשתך .

ללמוד איך להיות שליו  ,רגוע  ,ופשוט
להיות מאושר ומסופק מכל אשר סביבך !
להלן מספר שיטות מעשיות :
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הדרך אל האושר
שיטה א'
קיבעון מחשבתי ורגשי

בתחילה אסביר מה אומר מדע הניו אייג '
אומר  ,ולאחר מכן את דעת היהדות :
אם אתה רווק  -נ סה לדמיין ולהרגיש איך
זה להיות נשוי באושר עם אישה טובה
אם אתה לא מקובל ב ח ברה  -נסה לדמיין
ולהרגיש איך זה להיות מקובל בחברה
אם אתה בעל הכנסה ממוצעת ומטה -
נסה לדמיין ולהרגיש איך זה להיות עשיר
אם אתה שמן  -נסה ל דמיין ולהרגיש איך
זה להיות רזה וקליל

המדע טוען:
אם תחזיק את הרגשות הללו באופן רציף
וקבוע במשך תקופה עד שההרגשה הזו
תיקבע אצלך במוח  ,דברים יתחילו
להשתנות לטובת הגשמת החלום שלך
מכיוון שהמציאות כבר לא תהיה תואמת
למחשבות שלך ,
והשונה ( המציאות שאתה ח י בה ) ידחה
שונה ( המחשבות שלך )  ,ודומה ( החלום
שלך ) ימשוך דומה ( המחשבות שלך ).
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לדוגמא  :אם הינך מ עוניין במכונית
מסוימת  ,פשוט תדמיין שאתה נוהג בה ...
עצום את עיניך ותדמיין שאתה כבר נמצא
בתוך הרכב ונוהג בו .
תנהג כך במשך זמן מה  ,כמעט בכל יום ,
ותרגיש באותם רגעים כאילו זה אמיתי .
ההיגיון מייד יאמר לך שזהו שקר  ...אך
מתפקידך הוא להיות מספיק ח זק כדי
" לרמות " את עצמך ולהרגיש כאילו הדבר
הזה קיים !
איך תרגיש אילו השגת את אהבת חייך ?
איך הרגשת אילו משאלת ליבך התגשמה
וקיימת ברגע זה ?
תתרכז במחשבה ובהרגשה שיש לך
כשאתה חושב שמה שרצית מתקיים
במציאות  ,תדמיין ותרגיש את ההרגשה
הזו !
עצום את עיניך באופן קבוע חמש דקות
ביום  ...ותדמיין שהשגת את זה .
אתה תשלח תדרים לעולם  ,ודומה ימשוך
דומה עד שאותו הדבר שלו ייחלת יגיע עד
אליך !!!
השיטה להגשמת חלום אינה עצם הבקשה ,
כגון  :הלוואי והיה לי את זה ...
ממש לא ! זה בדיוק ההיפך מהחכמה הזו ,
כי הריכוז נהיה בעובדה שאין לי משהו
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ואני מעוניין שהוא יהיה  .אלא הפעולה
צריכה להיות דימוי של ההרגשה באותם
רגעים כאילו השגת את מה שהינך חלמת
כל השנים .

ממשיך המדע ,הניו אייג' ואומר:
אדם חולה ח ס ושלום במחלה מסוכנת ,
צריך לדמיין את עצמו שהוא בריא והוא
יכול ללכת ולהסתובב בעולם בלי פחדים
ממוות ושהוא מאושר ...
אדם זה צריך להתמיד לדמיין כל הזמן
ולהאמין בזה ברגעי הדמיון שהוא באמת
בריא ! לצחוק כל הזמן ולהיות מאושר והוא

יבריא.
כל זה תחת הטענה הבסיסית ש:...

דומה מושך דומה
כו ח המשיכה עובד בשלושה שלבים :
שלב א  -תאמין שאתה יכול להגשים את
החלום שלך ודמיין איך להיות כאילו
החלום התגשם .
שלב ב  -שלב שבו היקום קולט את
המחשבות הקבועות שלך  ,מתחיל לברוא
משהו איפה שהוא ב עולם  ,ומכין את
המפגש בינך לבין המחשבות שלך .
שלב ג  -שלב הקבלה וזהו שלב חשוב
ביותר
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זה שלב שאתעכב מ עט על מנת להסבירו
כי יש בו עומק :
בוא נאמר ש דמיינת שאתה עשיר במשך
תקופה ארוכה ! דמיינת מה שרצית במשך
יום יום ובראת עם המחשבה שלך מציאות
מסוימת .
פתאום משום מקום הגיע ה הצ עת עבודה
מיוחדת מאוד עם בונוסים שמנים ותפקיד
בכיר או הצעה עסקית גדולה  ,אתה צריך
לפעול באותו הרגע ! בלי להתמהמה !
אותו רגע קריטי ש צריך לנצל .
אתה תרגיש שזהו הרגע לפעול  ,אל
תתבייש ואל תתמהמה  ,אל תיתן לרגע
הזה לעבור !!!
זהו שלב הקבלה  :אל תתמהמה ברגע
האמת !
כאשר אתה מבין את כוח המשיכה ופועל
על פיו אל תתייאש לעולם !
תמשיך לדמיין ולהרגיש כאילו אותו דבר
כבר קיים !
מכיוון שאם תאמר  " :שטויות  ,ניסיתי וזה
לא עובד ".
באותו הרגע אתה לא נמצא במצב הזדהות
עם מה שאתה רוצה ואתה עלול ל בטל
אותו !
אך אל דאגה  ,כי מחשבה חיובית אחת
תחזיר הכול לקדמותו .
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זה כל כך מדה ים שאפילו אם אין לך
כלום  ,מתוך הכלום וחוסר הדרך
תיווצר דרך !
ד״ר מרטין לותר קינג ג ' וניור (  96בינואר
 6 - 9101באפריל  , ) 9164כומר בפטיסט י ,
לוחם למ ען זכויות האדם של השחורים
בארצות הברית וזוכה פרס נובל לשלום .
מגדולי הדוגלים במאבק לא אלים  .יום
מרטין לותר קינג הוא חג לאומי בארצות
הברית .
איש זה אמר על פי הסוד :
" עשו את הצ עד הראשון באמונה  .אתם לא
צריכים לראות את כל הדרך  ,רק עשו את
הצעד הראשון ".
ושימו לב למשפט הבא  " :מה שאתם עכשיו
ומה שסביבכם עכשיו  ,הם תוצאה ישירה
של מחשבותיכם והרגשותיכם של פעם .
אם תשנו את הרגשותיכם והשקפותיכם
ואמונותיכם בהווה  ,העתיד שלכם יהיה
שונה לפי מה שתיצרו בהווה !"
ק י ראו את המשפט ה זה שוב ושננו אותו .
הוא בסי ס חשוב להצלחה או לכישלון .
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ומה אומרת היהדות על שיטה א'?
ובכן ,היהדות מסכימה עם כל מה שהמדע אומר,
אלא שעלינו לזכור ולדעת:
הרגשה טובה רק גורמת לאנרגיות טובות .האנשים
סביבנו יהיו נחמדים יותר ,האווירה הכללית
תשתנה לטובה יותר.
ואפילו זה מסוגל לרפא מחלות כפי שכתב
הרמב"ם.
אבל בשביל הפרנסה וזוגיות צריך לקיים את אחד
מחמשת הדברים שהזכרנו לעיל :תפילה ,צדקה,
שינוי שם (לפי התייעצות של תלמיד חכם) ,שינוי
מקום או תשובה

183

הדרך אל האושר
שיטה ב'
לוח חזון

בתחילה אסביר מה אומר מדע הניו אייג '
אומר  ,ולאחר מכן את דעת היהדות :
ניתן להשתמש בגורמים חיצוניים אשר
יעוררו את הפנימיות שלנו  ,על מנת שלא
נשכח להיות שמחים וטובי לב .
קח בריסטול גדול ותגזור מכל מיני
מקומות תמונות של דברים שאתה רוצה
שיהיה לך .
אתה שמ ן ומעוניין לרזות ?
אין בעיה בכלל :
תגזור תמונה של בחור רזה מתמונה
שהדפסת באינטרנט או מהעיתון  ,לאחר
מכן תגזור תמונה של הראש שלך ותדביק
אותה על התמונה השנייה .
כמובן שעליך לעשות דיאטה ולעבוד על
הפנימיות שלך שאתה יכול ומסוגל .
התמונה למעשה יוצרת מוטיבציה לקום
ולעשות מעשה .
אתה מעוניין להרוויח יותר כסף ?
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קח שטר של דולר ותוסיף לו כמה אפסים
שאתה רוצה באופן לא חריג  ,אלא הגיוני
עבורך .
בכל יום הבט בשטר ותדמיין ל עצמך כמה
החיים היו מאושרים אלמלא היית מרוויח
סכום כזה בשנה .
עצום את עיניך ודמיין את החיים שלך איך
הם נראים .
תנסה להתרגש כמה שיותר ולחוות את
הדמיון כאילו הוא מ ציאות .
אתה מעוניין ברכב חדש ?
תחפש תמונה של הרכב שאתה מחפש
ותגזור אותה .
עכשיו שים תמונה שלך עם חיוך גדול ליד
התמונה של הרכב כאילו כבר רכשת
אותה  .הרגשה מצוינת ? תידבק בה !
את כל התמונות הלו אנו מדביקים על
הבריסטול ותולים בחדר או במקום אחר .
העיקר שזהו מקום שאנו נוכל לראות אותו
בכל יום לפחות לכמה דקות .
המבט והריכוז בתמונות י גרמו לנו לדמיין
כמה כיף זה היה אילולא היה לנו את
מבוקשנו ומייד נתמלא בשמחה .
השמחה הזו עם הזמן תמשוך אלינו את
אשר אנו רואים בדמיון שלנו .
הכלל של לוח הח זון  :אנו מושכים אל
עצמנו את התמונות שאנו רואים במוחנו .
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על כן תרבו לראות דברים יפים ומשמחי
לב .

ומה אומרת היהדות על שיטה ב'?
קודם כל ,זה טוב דברים חיצוניים המשפיעים על
הפנימיות ,אך אין זה אומר שהכל יבוא בקלות.
הניו אייג' מטעה את הציבור וגורם להם לחשוב
שזה קל ופשוט ,ואין זה כך.
זה אכן טוב פסיכולוגית לנהוג כך.
יעדים ומטרות על לוח החזון זה דבר נפלא ,אך
צריך לזכור שהאלוקים הוא מכוון את הבריאה.
הוא הכל יכול ,אליו צריך להתפלל ולייחל ולא
ליקום..
האלוקים הוא שולט על הבריאה ויש לילך בדרכיו.
הרוצה לשנות את מזלו ינהג על פי מה שצריך
לעשות ולא רק לכוון את עצמו.
מאידך ,רצוי וחשוב לעשות מעשים ,כמו שכתוב
בפרקי אבות :אם אין אני לי מי לי
אבל מיד לאחר מכן כתוב :וכשאני לעצמי מה
אני?!
כלומר ,אפילו שאני עושה את הכל ,עדיין
האלוקים הוא יחליט על גורלו של האדם.
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הדרך אל האושר
שיטה ג'
כרטיסיית יעדים

תוך כמה זמן אתה מעוניין לשקול 72
קילוגרם ?
תוך כמה זמן אתה מעוניין להיות מיליונר ?
תוך כמה זמן אתה מעוניין להיות נשוי ?
וכן הלאה ...
תענה על השאלות בתשובות הגיוניות
וניק ח דוגמא אחת מתוך כל השאלות :
החלטת שתוך חצי שנה תשקול 72
קילוגרם מצוין !
אתה צריך לרדת בכל חודש  6קילוגרמים .
כלומר  :עליך להשתדל לרדת כל שבוע 0
קילוגרמים בערך .
תגזור דפים קטנים  ,ובכל תחילת שבוע
תרשום על הדף כמה אתה שוקל וכמה
תשקול עד סוף השבוע .
בכל בוקר תיקח את הדף תביט בו  ,תהיה
ממוקד במטרה שלך ותחזיר אותו לארנק !
במשך כל היום תזכור מהי מטרתך !
במידה והינך עומד להישבר  :פת ח את
הארנק ותקרא את מה שרשמת  :השבוע
אני מוריד שני קילוגרמים ואני אדם מספיק
חזק להצליח -כל הכוחות בעולם טמונים
בי ושום כוח בעולם לא ישבור אותי !
בהצלחה
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שיטת יהונתן
הרב עשהאל  ,אתמצת לך את כל החכמה
כולה למספר משפטים וזה יהיה סיכומי :
דע מהן משאלות ליבך  ,האמן שכל
רצונותיך ומשאלותיך יכולות להתגשם .
האמן באמונה ח זקה ושלימה שאתה ראוי
לזה  ,והאמן שזה אפשרי עבורך בקלות .
עצום את עיניך בכל יום לכמה דקות
ודמיין שיש לך את מה שאתה רוצה והרגש
באותם רגעים כאילו כל משאלות ליבך
התגשמו כבר .
עכשיו צא מזה  ,ותודה על מה שיש לך
כבר  .פתח עיניך ותשחרר את מה שדמיינת
לאוויר העולם .
לאחר שסיימת  ,חזור אל החיים הרגילים
באמונה שלימה שהיקום יימצא דרך
להגשים את כל משאלות ליבך ".
הסופר ג ' וזף קמפבל 9126-9147
אמר:
" לכו אחרי האושר שלכם והיקום יפתח
דלתות עבורכם במקומות שהיו בהם רק
קירות "
יהונתן שילב ידיו בשמחת החכמה שנפלה
בחלקו " עכשיו תורך חברי " אמר
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שיטת הרב עשהאל
הרב עשהאל חייך חיוך שליו ומסופק .
ושאל ברוגע :
" יהונתן  ,לפני כמה זמן המדע הבין שעל
מנת ליצור יום נפלא וחיים מופלאים צריך
לקום בבוקר ולהודות על כל מה שקיים
עבורנו ? "
" זוהי ח כמה שמדברים עליה חכמי העולם
כמאה שנים  ,אך היא הוכחה מחקרית לפני
עשרים שנים בערך  ".ענה יהונתן
" אני חושב שבסוף דבריי אתה תשמח
מאוד שנפגשנו  ".אמר הרב עשהאל
" אני כבר שמ ח " ה שיב יהונתן
מבלי להתמהמה קם מכיסאו והביא ספר
ישן בעל דפים צהובים וגסים  .פתח את
הספר והראה אותו לחבריו :
" זהו סידור תפילה שהיהודים קוראים בו
כולם כבר אלפי שנים .
הברכות שתיכף אלמד אתכם נכתבו על
ידי דויד המלך לפני כאלפיים חמש מאות
שנים .
עוד קודם גילויי המדע אנחנו נוהגים לקום
בבוקר מייד לאחר פקיחת העיניים ולומר
את המשפט הבא :
" מודה אני לפניך מלך הי וקיים שהחזרת
בי נשמתי בחמלה  ,רבה אמונתך "
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כלומר  :אנו מצווים לקום בבוקר ודבר
ראשון הוא להודות על הדבר שנראה
בעינינו כל כך טריוויאלי והוא  :שלא
נפטרנו באמצע השינה והתעוררנו .
לאחר שהולכים לשירותים ועושים את
צרכינו  ,אנ ו הולכים לשטוף ידיים ו זוהי
נחשבת מצוות נטילת ידיים .
ומברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת
ידיים.
לאחר מכן ניגשים להודות לאלוקים על
כל מה שיש לנו בכל יום כדלהלן :
ברוך אתה ה ' אל וק ינו מלך העולם  ,אשר
יצר את האדם בחכמה  ,וברא ב ו נקבים
נקבים חלולים חלולים  ,גלוי וידוע לפני
כסא כבודך שאם ייסתם אחד מהם או אם
יפתח אחד מהם אי אפשר להתקיים אפילו
שעה אחת  ,ברוך אתה ה ' רופא כל בשר
ומפליא לעשות .
ועוברים להודות על כל מיני דברים
כדלהלן :
ְוִי
ַשכ
ֵן ל ֶ
ַנֹות
ָּם .ה
ָּעֹול
ךה
לְ
מֶ
ֵינּו ֶ
ֱלֹה
ָּה ה' א
ך ַאת
ָּרּו ְ
ב
ָּה:
ָּיְל
ֵין ל
ֵין יֹום ּוב
ִין ב
בח
הְ
לַ
ִינָּה ְ
ב
רים:
ִוְִ
חע
קַ
ָּםּ .פֹו ֵ
ָּעֹול
ךה
לְ
מֶ
ֵינּו ֶ
ֱלֹה
ָּה ה' א
ך ַאת
ָּרּו ְ
ב
רים:
ֲסּוִ
ִיר א
מת
ָּםַ .
ָּעֹול
ךה
לְ
מֶ
ֵינּו ֶ
ֱלֹה
ָּה ה' א
ך ַאת
ָּרּו ְ
ב
פים:
ְפּו ִ
ֵף כ
ָּם .זֹוק
ָּעֹול
ךה
לְ
מֶ
ֵינּו ֶ
ֱלֹה
ָּה ה' א
ך ַאת
ָּרּו ְ
ב
ִיׁש
לב
מְ
ָּםַ .
ָּעֹול
ךה
לְ
מֶ
ֵינּו ֶ
ֱלֹה
ָּה ה' א
ך ַאת
ָּרּו ְ
ב
ִים:
רמ
עֻ
ֲ
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עף
ַיֵָּ
ֵן ל
ַּנֹות
ָּם .ה
ָּעֹול
ךה
לְ
מֶ
ֵינּו ֶ
ֱלֹה
ָּה ה' א
ך ַאת
ָּרּו ְ
ב
ח:
כֹ ַ
ֶץ
ָָּאר
ַע ה
ָּם .רֹוק
ָּעֹול
ךה
לְ
מֶ
ֵינּו ֶ
ֱלֹה
ָּה ה' א
ך ַאת
ָּרּו ְ
ב
ָּיִם:
ַמ
ַל ה
ע
די
עֵ
צֲ
מְ
ִין ִ
מכ
הֵ
ָּםַ .
ָּעֹול
ךה
לְ
מֶ
ֵינּו ֶ
ֱלֹה
ָּה ה' א
ך ַאת
ָּרּו ְ
ב
ֶר:
גָּב
בתשעה באב וביום הכיפורים אין אומרים ברכה זו:
כל
ִי ָּ
ָּשה ל
ׁשע ָּ
ָּםֶ .
ָּעֹול
ךה
לְ
מֶ
ֵינּו ֶ
ֱלֹה
ָּה ה' א
ך ַאת
ָּרּו ְ
ב
ִי:
רכ
צְ
ָּ
אל
רֵ
ִשָּ
ָּם .אֹוזֵר י ְ
ָּעֹול
ךה
לְ
מֶ
ֵינּו ֶ
ֱלֹה
ָּה ה' א
ך ַאת
ָּרּו ְ
ב
ָּה:
בגְבּור
ִ
אל
רֵ
ִשָּ
ֵר י ְ
ָּם .עֹוט
העֹול
ך ָּ
לְ
מֶ
ֵינּו ֶ
ֱלֹה
ָּה ה' א
ך ַאת
ָּרּו ְ
ב
ָּה:
ְָאר
תפ
בִ
ְ
ָּשנִי
ׁשלֹא ע ַ
ָּםֶ .
ָּעֹול
ךה
לְ
מֶ
ֵינּו ֶ
ֱלֹה
ָּה ה' א
ך ַאת
ָּרּו ְ
ב
ּגֹוי:
ָּשנִי
ׁשלֹא ע ַ
ָּםֶ .
ָּעֹול
ךה
לְ
מֶ
ֵינּו ֶ
ֱלֹה
ָּה ה' א
ך ַאת
ָּרּו ְ
ב
ֶד:
עב
ָּ
ָּשנִי
ׁשלֹא ע ַ
ָּםֶ .
העֹול
ך ָּ
לְ
מֶ
ֵינּו ֶ
ֱלֹה
ָּה ה' א
ך ַאת
ָּרּו ְ
ב
ִשה:
א ָּ
(כאן האשה מברכת :ברוך שעשני כרצונו)
ׁשנָּה
ִיר ֵ
עב
מֲ
הַ
ָּםַ .
ָּעֹול
ךה
לְ
מֶ
ֵינּו ֶ
ֱלֹה
ָּה ה' א
ך ַאת
ָּרּו ְ
ב
ָּי:
ַּפ
פע
עְ
מַ
ָּה ֵ
ְנּומ
ֵינָּי ּות
מע
ֵ
ֵינּו
ֲבֹות
ֵי א
ֵינּו וֵאלֹה
ֱלֹה
ֶיך ה' א
ְפנ ָּ
מל ָּ
ָּצֹון ִ
ִי ר
וִיה
יך .וְַאל
ת ָּ
ְוׂ ֶ
מצ
בִ
ֵנּו ְ
ִיק
דב
תְ
ֶך .וְַ
ְתֹורת ָּ
ֵנּו ב ָּ
רּגִיל
תְ
ׁש ַ
ֶ
ָּוון.
ָּה וְע
ֵר
עב
ֵי ֲ
ִיד
ְא .וְלֹא ל
חט
ֵי ֵ
ִיד
ֵנּו לֹא ל
ִיא
תב
ְ
בנּו
ִׁשלֹוט ָּ
ִזָּיֹון .וְַאל י ְ
ֵי ב
ִיד
ָּיֹון .וְלֹא ל
ֵי נִס
ִיד
וְלֹא ל
קנּו
בֵ
דְ
ָּע .וְַ
בר ר
ֵח ֵ
ָּע ּומ ָּ
ָּם ר
ֵָאד
ֵנּו מ
ִיק
רח
הְ
ָּע .וְַ
ָּר
ֶר ה
יֵצ
ֵנּו
צר
את יְִ
ִים .וְכֹף ֶ
ֲשים טֹוב
מע ִ
בַ
ֶר טֹוב ּו ְ
ְיֵצ
ב
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ֶד
חס
לֶ
חן ּו ְ
לֵ
ָּל יֹום ְ
ְכ
ַיֹום ּוב
תנֵנּו ה
ךּ .ו ְ
לְ
ֶד ָּ
עב
תְ
ִׁש ַ
לה ְ
ְ
ִים
סד
ח ָּ
ֵנּו ֲ
מל
תגְ ְ
ֵינּו .וְִ
ָּל רֹוא
ֵינֵי כ
בע
ֶיך ּו ְ
ֵינ ָּ
בע
ִים ְ
חמ
רֲ
לַ
ּו ְ
ַמֹו
לע
ִים ְ
ִים טֹוב
ֲסד
ֵל ח ָּ
ַּגֹומ
ָּה ה' ה
ך ַאת
ָּרּו ְ
ִים :ב
טֹוב
ֵל:
רא
ִשָּ
יְ
לנִי
ִי ֵ
תצ
ׁש ַ
ַיֶ ,
ֲבֹות
ֵי א
ַי וֵאלֹה
ֱלֹה
ֶיך ה' א
ְפנ ָּ
מל ָּ
ָּצֹון ִ
ִי ר
יְה
ר ע,
ָּם ָּ
ֵָאד
ּפנִים .מ
ַזּות ָּ
מע
פנִים ּו ֵ
עזֵי ָּ
מַ
ָּל יֹוםֵ ,
ְכ
ַיֹום ּוב
ה
ָּע,
ָּר
ַיִן ה
מע
ָּעֵ .
ּפגַע ר
מֶ
ָּעּ ,ו ִ
ֵן ר
ִשכ
ָּעּ ,ומ ָּ
ֵר ר
ֵחב
ּומ ָּ
ִשנְַאת
ֶר .מ ִ
ׁשק
ֵדּות ֶ
מע
ְׁשינּותֵ .
מל ִ
מַ
ָּעִ ,
ָּר
ָּׁשֹון ה
ִל
מ
ִים,
רע
ָּיִם ָּ
ֳל
מח
ְׁשּוּנָּהֵ ,
ָּה מ
ִית
ממ
ָּהִ ,
ִיל
על
מֲ
ִיֹותֵ ,
בר
הְ
ַ
ָּׁשה,
ִין ק ֶ
מד
ִיתִ .
ַׁשח
המ ְ
ָּן ַ
ִשט
ִים ּומ ָּ
רע
ִים ָּ
קר
מְ
מִ
ִ
בן
ֵינֹו ֶ
ׁשא
ֵין ֶ
ִית ּוב
בר
ֶן ְ
ׁשהּוא ב
ֵין ֶ
ָּׁשה .ב
ִין ק ֶ
ַל ד
בע
מַ
ּו ִ
ִּנֹם:
ׁשל ּגֵיה
ִינָּּה ֶ
מד
ִיתּ ,ו ִ
בר
ְ
ְׁשנּו
קד ָּ
ֲׁשר ִ
ָּם א ֶ
ָּעֹול
ךה
לְ
מֶ
ֵינּו ֶ
ֱלֹה
ָּה ה' א
ך ַאת
ָּרּו ְ
ב
ָּה:
ֵי תֹור
בר
דְ
ַל ִ
ִּוָּנּו ע
ָּיו וְצ
ְֹות
מצ
בִ
ְ
פי
בִ
פינּו ּו ְ
בִ
ְך ְ
תֹורת ָּ
ֵי ָּ
בר
דְ
ֶתִ -
ֵינּו א
ֱלֹה
ֵב-נָּא ה' א
ער
הֲ
וְַ
ֵינּו
ֱצא
צא ָּ
ְנּו וְֶ
אנַח
ְיֶה ֲ
ֵל ,וְנִה
רא
ִשָּ
ֵית י ְ
ְך ב
עמ ָּ
ָּלַ -
כ
ֶך
ׁשמ ָּ
ֵי ְ
דע
ָּנּו יֹו ְ
ֻל
אל ∙ כ
רֵ
ִשָּ
ֵית י ְ
ְך ב
עמ ָּ
ָּלַ -
ֵי כ
ֱצא
צא ָּ
וְֶ
ָּה
ֵד תֹור
למ
מַ
הְ
ָּה ה' ַ
ך ַאת
ָּרּו ְ
ָּּה :ב
ִׁשמ
ְך ל ְ
תֹורת ָּ
ֵי ָּ
מד
וְלֹו ְ
ֵל:
רא
ִשָּ
ַמֹו י ְ
לע
ְ
ָּנּו
ַר-ב
בח
ֲׁשר ָּ
ָּם ,א ֶ
ָּעֹול
ךה
לְ
מֶ
ֵינּו ֶ
ֱלֹה
ָּה ה' א
ך ַאת
ָּרּו ְ
ב
ָּה ה'
ך ַאת
ָּרּו ְ
ָּתֹו .ב
ֶת תֹור
ָּנּו א
ַן ל
ִים וְנָּת
עמ
הַ
ָּל ָּ
ִכ
מ
ָּה:
ַתֹור
ֵן ה
נֹות
ֶל
ֲרֹן וְא
ֶל ַאה
ֵר א
דב
ֵאמֹרַ :
מֹׁשה ל
ֶ
ֶל
ֵר ה' א
דב
וַיְַ
אלָ ,אמֹור
רֵ
ִשָּ
בנֵי י ְ
ֶת ְ
ְכּו א
ְבר
ֵאמֹר ,כֹה ת ָּ
ָּנָּיו ל
ב
ֶָּ:
חּנ ָּ
ֶיך וִי ֻ
אל ָּ
ָּנָּיו ֵ
ֵר ה' ּפ
ֶך :יָּא
מר ָּ
ִׁש ְ
ְך ה' וְי ְ
רכ ָּ
ְבֶ
ֶם :י ָּ
לה
ָּ
ִי
ׁשמ
ֶת ְ
ְשמּו א
ׁשלֹום :ו ָּ
ְך ָּ
ָּשם ל ָּ
ֶיך וְי ֵ
אל ָּ
ָּנָּיו ֵ
ִשא ה' ּפ
י ָּ
ֵם:
רכ
ֲבְ
אנִי א ָּ
ֵל וֲַ
רא
ִשָּ
בנֵי י ְ
ַל ְ
ע
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ִים
ִכּור
הב
ֵָאה וְַ
הּפ
ׁשעּורַ ,
ֶם ִ
לה
ֵין ָּ
ׁשא
ִים ֶ
ְבר
ֵלּו ד ָּ
א
רים
ְבִ
ֵלּו ד ָּ
ָּה :א
ְמּוד תֹור
תל
ִים וְַ
ֲסד
ִילּות ח ָּ
ְָאיֹון ּוגְמ
ְהר
ו ָּ
ֶת
ַיֶמ
רן ק
ֶֶּ
הֶ
הזֶה וְַ
ָּם ַ
ָּעֹול
ֶם ב
ֵיה
ֵרֹות
ֵל ּפ
ָּם אֹוכ
ׁשָאד
ֶ
ִילּות
ֵם ּוגְמ
ִבּוד ָאב וָּא
ֵן ,כ
ֵלּו ה
ָּא :וְא
ַב
ָּם ה
ָּעֹול
ל
בית
רִ
עְ
ִית וְַ
חר
ׁש ֲ
ָּׁש ַ
ְר
מד
הִ
ֵית ַ
ַת ב
כמ
ַׁש ָּ
ִים וְה ְ
ֲסד
ח ָּ
ְוָּיַת
הל
ָּה וְַ
ַל
ַת כ
כנָּס
הְ
ִים וְַ
ִֶּּור חֹול
ִים ּוב
רח
ַת אֹוְ
ְנָּס
הכ
וְַ
ֵרֹו
חב
לֲ
ָּם ַ
ֵין ָאד
ׁשב
ׁשלֹום ֶ
ַָּאת ָּ
ֲב
ָּה וַה
ִל
תפ
ִיּון ְ
ֵת וְע
המ
ַ
ָּם:
כל
כנֶגֶד ֻ
ָּה ְ
ְמּוד תֹור
תל
ִׁשתֹו ,וְַ
לא ְ
ִיׁש ְ
ֵין א
ּוב
שימו לב !
אנו מודים ומברכים את האלוקים בכל
בוקר :
שאני מבחין בין יום ובין לילה  ,שאני
רואה  ,שאני חופשי  ,שאני זקוף  ,שיש לי
בגדים  ,שיש לי כוחות ללבוש אותם בעצמי
ויכול לעשות לבדי דברים עבור עצמי
וכו ' ...
תיאום מדויק בין התגלית המדעית
החדשה שאתה חברי לימדתני לבין
המנהג היהודי הע תיק בן אלפי השנים .
צורת התודה צריכה להיות בשמחה מלאה
ובאושר פנימי אמיתי כמו שכתוב בספר
ָּל
תהילים ( פרק לה פסוק י )" :כ
ָּמֹוך "
ִי כ ָּ
ְנָּה --יְהוָּה ,מ
מר
ַי ,תֹא ַ
ְמֹות
עצ
ַ
כמובן שלאחר מכן אנו מניחים תפילין
וכו ' ...
סיימת את ברכות השחר ואתה רץ
לעבודה  ,רוצה שיהיה לך יום רווי בשמחה ?
שים לב :
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ִי
לנֶגְד
ִי יְהוָּה ְ
ׁשּוִית
ישנו פסוק שאומר כך ִ :
ֶמֹוט ( .תהילים נז '  ,ח ' )
ַל-א
ִינִי ,ב
ִימ
ִי מ
ִיד :כ
תמ
ָּ
הסבר הפסוק הוא כך :
כשאתה קם בבוקר מייד תזכור שה׳ מולך
מסתכל על כל מעשיך ואוהב אותך  .בטח
בו  ,סמוך עליו ורק עליו בכל מעשיך ובכל
מה שקורה לך בחיים .
קבל באהבה ובשמחה כל מה שקורה לך
בחיים ואז המשך הפסוק יתקיים בך ":
ֶמֹוט " כלומר  :אם תשים את
ַל-א
ִינִי ,ב
ִימ
ִי מ
כ
ה ' ל צ דך תמיד ותחשוב שהוא מימינך ,
מלשון עזרה  -לטובתך  ,אז לא תיפול !
ובהמשך היום פשוט תהיה בטוח שכל מה
שקורה לך בחיים זו הכוונה אלוקית
ותבטח בו שא ם תחשוב טוב ותעשה טוב
יהיה לך טוב .
הכלל הוא  :ל זכור ששום דבר אינו באמת
קורה ביקום אלא האלוקים הוא זה
שמסובב את הסיב ות וגורם לדברים
להתרחש ב עולם  ,ואם תקבל את כל מה
שקורה לך בשמחה ואהבה  ,אזי האלוקים
יחזיר לך באותו המטבע  ,כי הוא רואה
שאתה סומך עליו .
אם תבטח בה ' בכל דבר  ,יהיה לך טוב ,
ו ח סד אלוקי יסובב אותך במהלך כל חייך .
כמו שכתוב בספר תהילים ( פרק לב
ח
טַ
ַבֹו ֵ
ָּׁשע :וְה
ָּר ָּ
ִים ,ל
ְאֹוב
מכ
ִים ַ
רב
בפסוק י )ַ " :
ֶּנּו  ".כלומר  :אם תתעלם
בב
ֶד ,יְסֹו ְ
חס
ַיהוָּהֶ --
ב
מהדברים שעלולים לגרום לך עצב במהלך
היום ותמשיך לומר לעצמך " כל מה
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שעושה ה ' לטובה הוא עושה  ,אני בוטח בו
וסומך ע ליו  ,לא דואג ולא מפחד משום
דבר "  ,ח סד יסובב אותך והדברים
שעלולים לגרום לך עצבות ייפסקו ,
ובמקומם י בקרו אצלך דברים משמחים
ונפלאים .
״ בדבריך אתה כל ה זמן אומר לבטוח
באלוקים  ,איך אפשר לבטוח באלוקים .
קשה לי לתפוס את זה  ".הקשה יהונתן
הרשה לי לתת לך דוגמא :
" דמיינת שיש לך  ₪ 922,222ולאחר
תקופה נפלה לידך ה זדמנות לעסוק
בסמים ו  /או לשדוד בנק ו  /או כל דבר אחר
שאסור על פי החוק  /תורה ...
מי שבאמת בוט ח בה ' צריך לד עת
שהזדמנות נוספת תיפול לידיו וזוהי רק
הזדמנות מדומה .
אם אתה זכאי ל  , ₪ 922.222אתה תקבל
אותם ביושר .
האלוקים לא מעוניין להעניק ממון בדרכים
לא כשרות .
בּנּו
בֶ
ֶד ,יְסֹו ְ
חס
ַיהוָּהֶ --
חב
טַ
ַבֹו ֵ
לכן אל דאגה  " :וְה
".
וכמו שכתוב בספר תהילים ( פרק פ״ד
מנַע-טֹוב,
ֵן יְהוָּה; לֹא יְִ
ָּבֹוד ,יִת
ֵן וְכ
פסוק יב ' ) " :ח
ִים ".
ְתמ
ִים ב ָּ
לכ
ַהֹ ְ
ל
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( מה יעשה אדם שאינו מאמין באלוקים
במקרה דומה לזה ? )
וכמו כן  ,כל דבר שקורה לך בחיים תקבל
בשמחה ואהבה שהרי אמר רבי עקיבא
במסכת ברכות ( פרק ס ' עמוד ב ' ) " :לעולם
יהא אדם רגיל לומר  :כל דעביד רחמנא
לטב עביד ".
כ לומר  :פשוט תאמין שכל מה שקורה ,
לטובה הוא קורה ותמשיך לשמוח .
" אבא  .אני יכולה לספר ליהונתן ולרפאל
את הסיפור עם רבי עקיבא והחמור ? "
שאלה אסתר
" אנחנו נשמח  .נכון ? " ענה רפאל והביט
לעבר יהונתן חברו
" ברור " השיב יהונתן
" ובכן  ,רבי עקיבא היה הולך תמיד עם
ח מור  ,תרנגול ונר מ עיר לעיר ומדבר דברי
תורה לציבור .
רבי עקיבא היה רוכב על החמור .
מתעורר בזכות קרקורו של התרנגול ולומד
תורה גם בלילה בזכות אור הנר .
יום א ח ד  ,לפני השקיעה  ,הגיע רבי עקיבא
לעיירה שהתושבים היו נוהגים לסגור את
שערי העיר בכל ערב על מנת למנוע
הדירה של פוש עים ושל היות מסוכנות .
בעקבות זאת  ,נשאר רבי עקיבא לישון
בלילה במקום מסוכן מאוד  .באמצע
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הלילה הגיעה רוח ע זה וכיבתה לרבי
עקיבא את הנר .
רבי עקיבא נרדם למרות הכול  ,אך לאחר
מספר שעות התעורר מצווחות ששמע
וראה מרחוק אריה טורף את חמורו .
עברה שעה נוספת וראה שועל ט ו רף את
תרנגולו .
רבי עקיבא הצדיק ח שב לעצמו  " :אכן איני
מבין את דרכי ה ' כי נסתרות הן .
אך בטוחני כי כל מה שעושה ה ' לטובה
הוא עושה ".
בבוקר התעורר רבי עקי בא  ,וראה שהעיר
שהיה אמור להיכנס אליה נפרצה על ידי
גנבים  ,ושרפו את כל אשר נקרה בדרכם .
העיר עלתה באש .
חשב רבי עקיבא לעצמו  :אם היו הגנבים
שומעים את נ עירות החמור או את קרקור
התרנגול או רואים את אור הנר היה גורלי
כגורל תושבי ה עיר .
סיים ואמר  " :כל דעביד ר ח מנא ל טב
עביד  ( ".כל מה שעושה ה ' לטובה הוא
עושה )
" כל כך הרבה נחת רוח מילדה אחת  " ,נכון
שהיא מקסימה ? " שאלה אמה של אסתר
רפאל צחק צחוק נבוך ויהונתן הנהן
בראשו כהסכמה .
" נמשיך " הורה הרב עשהאל :
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" למדנו בכמה מקומות בתורה שאין ייאוש
בעולם כלל .
וידועה הגמרא שאמר רבי עקיבא מצווה
גדולה להיות בשמחה .
ָּמֹוך אמר ר ' עקיבא
ֲך כ ָּ
רע ָּ
לֵ
ְת ְ
הב ָּ
ועל המצווה וְָא ַ
" זה כלל גדול בתורה " והלל ה זקן אמר :
" זוהי כל התורה כולה ".
על מנת לשמור על השמ ח ה וליצור מציאות
טובה סביבנו  ,נצטווינו להתפלל שלוש
תפילות ביום מתוך שמחה  :בבוקר ,
בצהריים ובערב .
לימדת אותי על הניסוי בוושינגטון די סי
שנערך בשנת  . 9110כאשר לימדת אותי
חשבתי ל עצמי :
" אם רק  4,000אנשים שעשו מדיטציה
גרמו לירידה של  25%מהפשיעה
באותה שנה באות ה העיר  ,מה עושים
מאות אלפי יהודים שמתפללים בכל
יום שלוש תפילות ? "
יהודי שחי על פי תורת ישראל נמצא
באופן קבוע בתהליך של הודאה ושמחה
שהרי הוא קם בבוקר מודה על כך שהוא
התעורר  ,מברך ברכות השחר  ,מתפלל .
מברך לפני כל דבר מאכל שנכנס לפיו ,
מברך אחרי שסיים לאכול .
ל הלן מספר ציטוטים מברכת המ זון שאנו
מצווים לברך לאחר שסיימנו לאכול 27
ַל
ֱלֹקינּו ע
ְך יי א
ֶה ל ָּ
גרם ומעלה של להם נֹוד
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הפסוק ים מזכיר ים את הניסוי שהתרחש
בוושינגטון די סי  ,כך שהמדיטציה
והתפילה דומים מאוד  ...אלא שבתפילה
יש נדבך נוסף חשוב שאין במדיטציה והוא
הפה ההוגה ".
הרב עשהאל סובב אותו לכיוונם של
יה ו נתן ורפאל ואמר  " :ושימו לב לפסוק :
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שחלק גדול מהמחלות נוצרות בעקבות
לחץ ומתח נפשי ? אם יהיה האדם עסוק
בהודאה כלפי מה שכבר יש לו ויהיה
מרוכז בשמחה כפי שהסברנו האין זה
הגיוני שירבו ימיו על פני האדמה ?
לסיכום  :מי ששומר את כל המצוות
שציוותה אותו התורה אע " פ שאינו מבין
את עומק הציווי יכול להיות סמוך ובטוח
שהוא מזמן ל עצמו דברים נפלאים כפי
הדוגמאות שכתבנו לעיל גם בעולם הזה
וגם בעולם הבא על פי ההבטחה
האלוקית !
ומי שיתבונן בחלק גדול מהציוויים
שנצטווינו בהם יבחין בקלות שחלקם
הגדול עוסקים במחשבה יוצרת מציאות .
שמירת השבת שהוא יום מנוחה ועינוג
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לא להסתכל בתאווה על נשים אחרות ,
אלא ליהנות ממה שיש לך
לכבד את ההורים
לא לעשות לאדם אחר מה ששנוא עליך
ועוד מאות מצוות מסוג זה .
הכלל הוא  :תקיים את מצוות ה ' מתוך
תמימות  ,אהבה  ,שמחה ואמונה שלימה .
כל השאר כבר יגיע !
וכבר אמרנו איזהו עשיר ? השמ ח בחלקו !
ביהדות  ,חברי המד ען אין מדיטציה אלא
התבודדות ותפילה .
וכעת נעמוד על ההבדלים והשוני בין מדיטציה
ותפילה:
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מדיטציה מול תפילה

כדוגמא ראשונה אספר בקצרה את סיפורו
של אברהם אבינו שהלך לעקוד את יצחק
ִם-
ֶם ּפֹה ע
לכ
ׁשבּוָּ -
ָּיוְ :
ָּר
ֶל-נְע
ָּם א
ָּה
ְר
ֶר ַאב
" וַיֹאמ
ֲוֶה,
תח
ִׁש ַ
ַד-כֹה–וְנ ְ
ָּה ע
ְכ
ַר נֵל
הּנַע
אנִי וְַ
ֲמֹור ,וֲַ
הח
ַ
ֶם ".
ֵיכ
אל
ָּה ֲ
וְנָּׁשּוב
ואומרת הגמרא שבגלל שאמר אברהם
ונשובה אליכם ( כלומר יחד עם יצ ח ק ) ולא
אמר ואשובה ( שהרי הי ה צריך לחזור לבד
ללא יצחק ) ...רק בגלל שינוי קל זה הגזירה
בוטלה ולא היה צריך אברהם לשחוט את
יצחק בנו .
כי אברהם אמר משהו ולמילים שלו יש
כוח .
למילים שאנו הוג ים בפינו יש כוח
השפעה על המצ יאות ואברהם אבינו
עליו השלום הוא דוגמא מצוינת לכך .
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כמו כן אזכיר שכתוב בספר יש עיהו בפרק
ֵל
בצ
יך ּו ְ
פ֔ ָּ
בִ
ַי ְ
ְבר
ָָּאשים ד ָּ
נא בפסוק טז כך  " :ו ִ
ֶץ
ִיסֹד ָאר
ַיִם וְל
ׁשמ
ע ָּ
לנְטֹ ַ
ִיך ִ
ִית ָּ
כס
ִי ִ
יָּד
ואני מדקדק ואומר  :הפסוק אומר שה פה
מסוגל לנטוע שמים וליסוד ארץ  ,אך לא
אומר " המחשבה "  ,וזה ידידי מפני
שהמחשבה יוצרת מציאות אך הפה ח זק
ומסוגל להרבה יותר .
והתורה מלאה בכל מיני מקומות את
המשפט המפורסם והידוע  :ברית כרותה
לשפתיים .
כלומר  ,כלל ברזל ביהדות  :יש כח גדול
מאוד בפה  .כשאדם מוציא דבר מה מהפה ,
הוא מסוגל להתקיים .
זה בעצם הסוד בברכות וקללות .
ואפילו אסור לאמא לקרוא לבן שלה על
שם של חיה  ,כי לפי היהדות זה מטמא את
נפש הילד .
זה אחד ההבדלים בין תפילה לבין
מדיטציה  .כח הדיבור .
נקודה נוספת וחשוב להבהיר אותה :
האנשים שמבצ עים מדיטציה ומקיימים את
מה שלימדת אותנו אינם יכולים להבטיח
לעצמם שאם יבוא להם הדבר שהם דמיינו
הוא לטובתם ובנוסף לכך אינם יכולים
להחזיק את אותה הבקשה למשך כל
החיים .
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כי מאוד ייתכן שאם תדמיין דבר  ,הוא אכן
יגיע אליך אך למחרת ילך !
לדוגמא  :דניאל בגיל  09מאוד רצה
להתחתן  ...אצלנו ביהדות אסור לדמיין
נשים סתם כך  .אך ניתן פשוט להאמין
באלוקים שיזמן לך את מה שאתה צריך
ולבקש ממנו  ...ויום אחד הכיר דניאל
בחורה נחמדה ולאחר זמן לא ארוך
במיוחד מצא את עצמו תחת החופה עם
נסיכתו .
כעבור מספר שנים נולד להם בן זכר .
הדברים השתנו וכבר לא היה להם טוב
י ח ד והתגרשו כעבור מספר שנים .
אכן הדמיון של דניאל התקיים ודומה משך
דומה אך הוא לא יכול היה להבטיח
לעצמו שמה שקורה לו  -לטובה קורה
מכיוון שהוא ביקש וקיבל מה שביקש ללא
התיי עצות מהיקום לקבל את טובתו בלבד .
כפי שאתה אמרת  ":היקום יקיים כל מה
שאתה תבקש ממנו ".
אמנם כאשר אדם מת פלל הוא יכול לדאוג
לבקש בפה מלא  " :אנא ריבונו של עולם
שלח לי את האשה הנכונה ביותר עבורי ".
במדיטציה עניין זה קשה יותר  ,כי לדמיין
את עצמך זקן זה לא נחמד !
לתפילה יש חוקים שצריך ורצוי ל עקוב
אחריה ם .
שהרי אם מתפלל אדם ומבקש באופן
קבוע משהו שאין לו  ,לדוגמא  " :ריבונו של
עולם  ,אתה יודע כמה קשה לי בבקשה
ממך תקל עליי " התפילה היא דבר נפלא ,
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וזה בסדר מידי פעם לבכות אל ה ' ולבקש
את אשר ח סר לך .
ה ' רחום ו ח נון ארך אפיים ורב חסד ורוצה
להיטיב עם ברואיו והבטיח כי כ ל הש ערים
ננעלו אך שערי דמעה לא ננעלו ואם אדם
מתפלל ובוכה מ עומק ליבו  ,תפילתו
תתקבל ברצון .
אמנם רוב התפילות צריכות להתקיים
מתוך הודאה ושמחה ורק לאחר מכן
בעודך שמח וטוב לב לבקש את אשר
חסר .
המיקוד חייב להיות במה שכבר יש לך
ומתוך זה תבקש עוד  ,ובעזרת ה ' דומה
ימשוך דומה !
והתפילה יכולה להתבקש על ידי כך
שדבר זה שהינך מבקש יגיע לך לטובה
ולברכה ויישאר עימך כל חייך .
מה שאינך יכול לעשות במדיטציה .
כך שכאשר תפילתך תתקיים תוכל להיות
בטוח ורגוע שמה שיבוא לך יה י ה רק
לטובתך וישפיע במשך כל חייך רק טוב .
אותו דבר לגבי כל דבר בחיים ולא רק
ממון  ,אלא כל מה שהינך מבקש ומתפלל
ומייחל תבקש שיגיע לך לטובה ויישאר
עימך כל זמן שתצטרך את אותו הדבר .
שהרי החכם מכל אדם שלמה המלך כבר
סיכם במשפט א ח ד דברים א לו בספר
ָּה
ָּה חֹול
ָּע
קהלת פרק ה ' פסוק יב  :״יֵׁש ר
ָּתֹו" .
ָּע
לר
ָּיו ְ
ָּל
ְע
לב
ׁשמּור ִ
עֹׁשר ָּ
ֶ
ֶׁש
ַשמ
ַת ה ָּ
תח
ִי ַ
ִית
רא
ָּ
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ואומרים המקובלים שיכול להיות מצב שבו
אדם יקבל כל טוב בעולם הזה על מנת
לקבל את כל השכר שלו עבור המצוות
שעשה ולמנוע ממנו טוב בעולם הבא .
דבר זה דומה לנחש שאחרי שפיתה את
ח וה לאכול מפרי עץ הדעת קולל שלא יהיו
לו רגליים ויאכל עפר .
שואלים המקובלים  " :וכי זו קללה ? לאכול
עפר ? הרי כך תמיד יימצא לו שפע של
אוכל בכל מקום ויהיה כעשיר שלא ח סר
לו מאומה כל חייו .
ועונים המקובלים שהאלוקים בעצם אומר
לו  " :א ני לא רוצה שתתפלל או תפנה אליי .
אני נותן לך כל מה שתרצה ותצטרך  ,רק
אל תפנה אליי כי אתה מאוס בעיניי ".
אותו דבר אצל בני האדם  ,שייתכן אדם
המקבל את כל מה שצריך על מנת שלא
יתפלל מאחר והאלוקים מואס בו .
על כן כאשר האדם מתפלל ומבקש טובה
מאת הבורא יתברך  ,יבקש שיבוא לו
לטובה ולברכה .
אמנם גם בתפילה צריך להיזהר איך הוגים
אותה מכיוון שהגייה לא נכונה בתפילה
עלולה להביא לחייך דברים הפוכים ממה
שביקשת  ,כמו בסיפור המפורסם הבא :
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איש א ח ד הלך במדבר צמא מאוד  ,עייף
ויגע היה אותו האיש  ..אבוד בלב מדבר .
לאחר מספר שעות של הליכה מרובה
תחת השמש היוקדת נפל האיש על ברכיו
והחל בוכה ומתפלל  ":ריבונו של עולם
אנא ממך תביא לי ח מור "
וכך היה מתפלל ומבקש בכל ליבו שיזכה
לחמור .
לפ תע מרחוק שומע האיש קול של נוו ד
מדבר אשר צועק לו  ":הלו אתה  .בוא לכאן
מייד  ,א ת ה רואה את החמור שלי ?
החמור שלי עייף  ,שא אותו על גבך ו עקוב
אחריי "
בסיפור הזה אכן התפילה התקבלה אך
הבקשה בתפילה לא הייתה מדויקת ונכונה
כפי שצריך .
אותו איש היה צריך לבקש חמור פרטי
משלו שיוכל לרכב עליו .
אנחנו יכולים להיתקל ב״מ ח שבה יוצרת
מציאות " ו  /או בתפילה המתקבלת אך שלא
על פי בקשתנו בחשבון הבנק שלנו
לדוגמא :
ישב דניאל ודמיין שיש לו בחשבון הבנק
 ₪ 922,222או שהתפלל שיהיה לו בחשבון
הבנק  ... ₪ 922,222לאחר שלושה חודשים
חברו הטוב יוסף ביקש ממנו שישמור לו
 ₪ 922,222לר גל טיסה לחו״ל שמקיים
וכאשר יחזור ייקח את הכסף ח זרה .
מה עשה דניאל ? לקה את הכסף שנתן לו
יוסף והפקיד אותו לחשבונו  ,על מנת
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ליהנות מהריבית שבינתיים מניבים
. ₪ 922,222
לאחר שחזר יוסף לארץ  ,חיבק את חברו
הטוב דניאל ולק ח את כספו בח זרה  .דניאל
היה שמח וטוב לב ש זכה למאות שקלים
כריבית .
מה שדניאל אינו יודע הוא שהדמיון ( או
התפילה ) התקיים אך לא בדיוק כפי
שרצה !
דניאל כבר לא יזכה ב  ₪ 922.222פרטיים
משלו ממה שדמיין  /התפלל בעבר  ,מכיוון
שבקשתו נתמלאה !
לכן כאשר אדם מדמיין שיש לו משהו הוא
צריך לדמיין אותו במדויק  ,והטוב ביותר
הוא להתפלל שכך קל יותר לשלוט
בבקשה .
ואז יוכל לבקש כך  " :ריבונו של עולם  ,אנא
ממך תזכה אותי להרוויח במהרה 922,222
 ₪שיהיו פרטיים שלי וארוויח אותם ללא
צער ותעשה שתפילה זו שהנני מתפלל
לפניך תתקבל ותתקיים לטובה ולברכה ".

ושוב :בדמיון מודרך ,אינך מסוגל לעשות זאת.
מקורות נוספים המוכיחים כי הפה שלנו
יוצר מציאות  ( :ובכך נחזק את העניין
שתפילה עדיפה על פני מדיטציה )
 . 9במדבר פרק ל
ְסֹר
לא
ָּה ֶ
ֻע
ׁשב
ַע ְ
ִשב
ַיהוָּה ,אֹו-ה ָּ
ֶר ל
ִי-יִדֹר נֶד
ִיׁש כ
א
ָּרֹו
ְב
ֵל ד
ְׁשֹו ,לֹא יַח
ַל-נַפ
ָּר ע
ִס
א
( פירוש  :אם נשבע אדם ו  /או נדר נדר הוא
חייב לקיימו )
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 . 0שמות פרק כ  ,עשרת הדברות
ַשוְא:
יך ,ל ָּ
ֱלֹק ָּ
ׁשם-ה' א
ֶתֵ -
ִשא א
ולֹא ת ָּ
ַשוְא
ׁשמֹו ל ָּ
ֶתְ -
ִשא א
ֲׁשר -י ָּ
ֵת א ֶ
ֶה יְהוָּה ,א
ִי לֹא יְנֶַּ
כ
( פירוש  :אסור לומר את שמו של ה '
המפורש כי לפה שלנו יש כוח במציאות )
 . 0תוספתא מסכת פאה פרק א הלכה ב
על אילו דברים מענישים אדם בעולם הזה
ומ ח כה לו עונש גם לעולם הבא ?
על עבודה זרה
על גלוי עריות ( לשכב עם אישה שאינה
נשואה לך או ח ס ושלום נשואה לגבר
אחר )
ועל שפיכות דמים ( רצ ח )
ולשון הרע כנגד כולם
לומדים מכאן ש לדבר לשון הרע הוא עוון
חמור יותר מרצח ומעשה זימה עם אישה
נשואה
 . 6משנה מסכת בבא מציעא פרק ד משנה
ב
מי ש נ פרע מאנשי דור המבול ומדור
הפלגה  ,הוא עתיד להפרע ממי שאינו
עומד בדבורו
( פירוש  :מי שמבטיח ואינו מקיים מענישים
אותו משמיים כמו שהענישו את דורות
המבול והפלגה )
ועתה שימו לב  :גם בורא עולם כאשר
ברא את העולם לא הסתפק במחשבה

211

בלבד  ,אלא אפילו הוא בעצמו כאשר ברא
את העולם ( ברא מציאות יש מאין ) אמר :
" ויהי אור " וכן הלאה לגבי כל בריאה .
אם האלוקים הקפיד לומר ולא הסתפק
במחשבה  ,כמובן שאנו הקטנים לא רק
נשב ונדמיין אלא גם נוסיף ונדב ר כמו
בוראנו .
וכפי שהזכרתי קודם  :יש עניין שאומר
שאין להורים לקרוא לילד שלהם בשם של
חיות  ,כגון  " :איזה דוב קטן וחמוד אתה "
כי אז עלולה חלילה להיכנס בילד טומאה
של אותה היה שדימו אותו אליה ...
וכן הלאה  ...זה כתוב מפורש בספר פלא
יועץ של הרב אליעזר יצחק פאפו זכר צדיק
לברכה
וישנו מאמר ידוע של הגמרא  ":צדיק גוזר
והקב״ה מקיים "
הפירוש לזה הוא פשוט  :לכולנו יש את
הכו ח לבצע שינויים על ידי ברכה והגייה
אך מכיוון שהצדיק מקדש את פיו ומדבר
רק דברים טובים ו״נקיים ”  ,פיו מתקדש
ודברים שאומר חזקים פי כמה וכמה מאדם
רגיל  ,כמו כן מכיו ון שהוא כל כך דבוק
באמונה ביכולת הפנימית שלו על פי
מעשיו הוא מחזק את כוח פיו,
ו אצוטט בפניכם את לשון הגמרא במסכת
שבת דף סג עמוד א  :״אמר רבי חיננא בר
אידי כל העושה מצוו ה כמאמרה אין
מבשרין אותו בשורות רעות שנאמר ( קהלת
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ח ) שומר מצוו ה לא ידע דבר רע אמר ועל
זה אמר רבי אסי ויש אומרים שאמר את זה
ר׳ חנינא ״אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר
גזירה הוא מבטלה שנאמר ( קהלת ח )
ַה-
ַר-לֹו ,מ
ִי יֹאמ
ְטֹון ;ּומ
ׁשל
ך ִ,
לְ
מֶ
ַרֶ -
דב
ֲׁשר ְ
בַּא ֶ
ֲשה
תע ֶ
ַ
ְוָּה ,לֹא
מצ
ֵר ִ
ומייד לאחר מכן כתוב ״ ׁשֹומ
ָּע "  ,כלומר מי ששומר מצווה פיו
ָּר ר
ָּב
ַע ד
יֵד
הוא כמו מאמר מלך .
אפשר לכתוב עוד מאות דוגמאות לכך
שלדיבור יש השפעה ישירה על המציאות ,
ו אסכם את העניין כך  :מכיוון שישנו את
עניין הפה ההוגה  ,אנו מצווים להתפלל
ולא לעשות מדיטציה .
ומכיוון שהפה שלנו יוצר מציאות תמיד
חשוב שנדע איך להשתמש בלשוננו :
כאשר אנו משוחחים על דברים טובים
נאמר כך :
כשאני אגיע ל  ....כשאני אצליח ל ...כשאני
אשוחח עם  ....וכן הלאה
אמנם כאשר אנו נאלצים לשוחח על
דברים רעים נאמר כך :
אם אגיע ל  ...אם אכשל ב  ....אם אשוחח
עם  ...וכן הלאה
ובכל מקרה ,עדיף אפילו בדברים שליליים לא
להגיד אם ,כי משה רבנו אמר אם ובסוף זה
התקיים.
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לעולם אל תקלל אדם אחר  ,הקללה
עלולה לפגוע בו וגם לחזור אליך בחזרה .
תמיד תברך את סובבך וכל המברך
מתברך בעצמו ".
דבריו המרתקים של הרב עשהאל עוררו
רעידת אדמה בעולמו של יהונתן המדען .
" אך אני איני יהודי  "...אמר
הרב עשהאל טפח על כתפו של יהונתן
המדען ובמילים מחממות לב אמר  " :אינך
צריך להיות יהודי  ,לכל אדם בעולם ישנו
תפקיד פרטי משלו .
גם אתה נצטווית בציוויים מאת הבורא .
עשה אותם באהבה .
זהו תפקידך ב עולם .
תלמד מהו רצונו של האל ממך ותעשה
הכול ב שמחה גדולה .
הת ורה לא מיועדת רק ליהודים ".
" תוכל ללמד אותי את הציוויים בהם אני
חייב ? " שאל יהונתן בסקרנות
" אלמד אותך בקצרה ידידי  ,התפקיד שלך
הוא יהיה ללמוד את כל אחת מהמצוות
לעומקן בספרים הקדושים .
שבע מצוות נצטווה כל מי שאינו יהודי
ואלו הן :
 לא לרצוח
 לא לנאוף
 לא לגנוב
 לא לעבוד אלילים
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לא לבזות את ה'
לא לאכול איבר שנתלש מיצור חי
להקים מערכת משפט

יהונתן ורפאל היקרים  ,חשוב לי שתדעו
שנושא השיחה שלנו אינו רוחניות .
גם אותם אנשים שיכולים להפנט וכו ' ...
כל אלו אינם אנשים רוחניים  ,אלא אלו
אנשים שיודעים להשתמש בכוחות הטבע
שכל א ח ד ניחן בהם וכל אחד יכול לעסוק
באותו התחום לאחר למידה איך להשתמש
בכוחות הפנימיים החבויים בנו .
גם אותם אנשים שעובדים עם הקגב
והמשטרה שיש להם יכולת להשפיע על
אדם אחר על ידי ריכוז  ,זו אינה רוחניות
אלא זו מערכת כללית של כוחות נפש
האדם והם יוד עים ל השתמש בה .
רוחניות היא כוח הבינה  ,והוא אינו מצוי
בנו אלא ניתן לקבל אותו על ידי לימוד .
רוחניות זה לימוד חכמת הבינה וקבלת
האור המחזיר למוטב וזה מגיע אך ורק על
ידי לימוד קבלה בקבוצה בצורה נכונה
במשך שלוש עד חמש שנים אפשר
להתחיל לקבל משהו  ....רוחניות היא
להש פיע בלי שום רווח ומילוי על ידי
הנתינה ".
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כעבור שנתיים
" רפאלי  ,קיבלת מכתב בדואר
האלקטרוני  ".אמרה אסתר
אסתר הגישה לרפאל את המכתב עם כוס
התה לשולחן הכתיבה של הבחור הלמדן .
" תודה יקירתי  "...והביט במסך המחשב
לפתע ידיו של רפאל רעדו ועיניו הביעו
תדהמה מוחלטת
" את המכתב שלח יהונתן " התרגש רפאל
" פת ח אותו  ,נקרא את תוכנו " אמרה אסתר
רפאל היקר שלום וברכה ,
אני מאוד מתג עגע אליך ומעוניין לדרוש
בשלומך
הרב עשהאל ואני נמצאים כרגע בספרד
מלמדים קבלה ואת פיזיקת הקוונטים
ואנשים רבים באים ללמוד את החכמה
מפינו ומתרגשים .
אני שמח שאנחנו מטיבים עם בני האדם .
אנחנו מעוניינים להגיע וללמד את חכמת
המדע והקבלה ג ם בארץ ישראל והרב
עשהאל מבקש שתצטרף אלינו עם אסתר .
זוהי גם הזדמנות עבורך לבקר בבית
הוריך .
בידידות והמון אהבה יהונתן
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ח יל ורעד ה אחזו ברפאל  ,ההתרגשות
הייתה גדולה .
רפאל קם מכיסאו וחיבק את אסתר אשתו
ח יבוק גדול ואוהב .
" אני רוצה לב קר בבית הוריי שוב  ,תצטרפי
אליי ? "
" בוודאי יקירי שאצטרף  ...אז כנראה
שהלידה תהיה בארץ ישראל  ".וחיבקה את
אהובה באושר עילאי
" אהובי  ,האם תוכל לתמצת לי את מה
שיהונתן ואבי מלמדים את הציבור
בעולם ? "
רפאל הביט בעיניה הנוצצות של אסתר
ואמר  " :המחשבה יוצרת מציאות  ,התורה
מורה על כך והמדע מוכיח זאת .
אך אין המחשבה יכולה ליצור כל מציאות .
אם נגזר על האדם לדוגמא פרנסה בשפע ,
אך הוא ח י ב עוני  ,ייתכן שזה מפני שהאדם
בעצבותו מונע מהשפע לרדת אליו מן
השמיים  ,כמו סככה שסוגרת על השמש
לרדת לאדמה כך הן העצבות  ,הפחדים
והדאגה .
אם נגזרה על האדם גזרה טובה  ,הוא צריך
לדאוג לאהוב את כולם ולשמור לעשות
מעשים טובים ומצוות ולהיות אך ורק שמח
וטוב לב כל חייו ובכך השפע שנגזר לו ירד
עליו מן השמיים .
העצבות חוסמת מהשפע לרדת .
זוהי מחשבה יוצרת מציאות .
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אך אדם שלא נגזר עליו שפע לא יעזור לו
גם אם יהא שמח ומאושר מכיוון ששפע לא
מוכן לרדת לו מלמ עלה .
במקרה כזה שאין שפע מחכה לאדם מן
השמיים  .צריך האדם לפעול באחד
מחמישה דברים  :להתפלל או לתת צדקה *
או לחזור בתשובה ממעשיו הר עים או
לשנות את שמו או לשנות מקום .
ואם גם לאחר שהאדם עשה את א ח ד מאלו
ולא זכה שירד לו השפע שלו הוא מייחל ,
כנראה ש נג זרה עליו גזרה קשה מאוד
הנקראת גזרת טיט  ,ועל מנת לבטלה עליו
להתפלל בדמעות ולבקש מעומקי נשמתו
ולהתחנן כעני המחזר על הפתחים  ,וטוב
גם שילך לצדיק מלומד בניסים ש יבקש
עליו רחמי שמיים ויהא מוכן לקבל ולעשות
כל מה שיאמר לו הצדיק  ,ובכך בעזרת ה '
תתבטל מעליו הגזרה הנוראה וייכנס
לחיים טובים ולשלום .
עוד מלמדים אביך ויהונתן שעל האדם
לדעת שכאשר הוא מתפלל אל האלוקים ,
לא יבקש האדם את בקשותיו ובכך יסיים
את תפילתו  ,מאחר ואין הא דם יכול לדעת
מה טוב עבורו  .אלא כאשר יסיים האדם
לבקש את כל חפצו יוסיף בסוף התפילה
לומר כך  ":ריבון כל העולמות  ,אב
הרחמים  ,בבקשה ממך תזכני שכל מה
שביקשתי ממך תקיים לי לטובה ולברכה .
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אסתר אהובתי ויקירתי  ,הסוד הוא תמיד
להיות שמח  ,להודות על כל מה שיש לנו ,
ולהקפיד להסתכל על חצי הכוס המלאה .
ואם האדם חפץ במשהו שאין לו עליו
להבין שהדבר כנראה נובע באחד
מארבעה דברים :

א-
ב-
ג-
ד-

ייתכן שנשמתו של האדם פגומה
וצינור השפע סתום ועליו לתקן את
מעשיו .
ייתכן שהאדם לא מספיק שמ ח
ומאושר ובכך סותם הוא את צינורות
השפע .
ייתכן שהאלוקים פשוט חפץ
בתפילתו של האדם ומ ח כה שהאדם
יבקש .
ייתכן שאין רצונו של האדם היא
טובתו האמיתית אלא שהוא אינו
מודע לכך ולכן אין לו זאת .

בכל אופן  ,בכל א ח ד מהמקרים תשובה ,
צדקה ותפילה מסוגלים לשנות את רוע
הגזרה .
רפאל קם מכיסאו  ,שלף דף מבין א ח ד
מספרי הקודש שהיו מונחים על השולחן
ואמר  :״ את הגרף הזה צייר יהונתן לפני
שעזב את המקום עם הרב  ,זה יסביר
בצורה אולי ברורה יותר את פשר הדברים .
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אלו שלושת האפשרויות הקיימות לאדם
בעולם על מנת לקבל את מבוקשו  ".חת ם
רפאל
" רפאלי  ,אשמח להוסיף על דבריך ולספר
לך שאבי מילדות לימד אותי שלפני שינוי
השם והמקום והתפילה והצדקה יבדוק
האדם במעשיו
וכך היה נוהג להזכיר לי לעיתים תכופות :
" אם רואה אדם שייסורים באים עליו
יפשפש במעשיו  ,כלומר שיבדוק מה הוא
עושה לא בסדר  ...אולי הוא לא מכבד את
ההורים שלו כמו שצריך  ,אולי הוא שכ ח
לסלוח למישהו  ,אולי הוא לא נחמד
מספיק כלפי ה זולת וכו ' ...
ואם גם אז לא מצא שום דבר שאינו עושה
או ח ושב לא בסדר  ...שיבדוק אולי הוא לא
לומד מספיק תורה ובכך מזלזל הוא
בכבודו של בורא עולם שהביא תורה
קדושה לעולם ואינו לומד אותה מספיק .
ואם בדק ומצא שכל מעשיו מתוקנ ים  .עליו
להבין שאלו ייסורים של אהבה ואז אם
ירצה יוכל לשנות את שמו או את מקומו או
ייתן צדקה או שיתפלל שיהא לו מזל טוב
יותר  ".אמרה אסתר
" את יקרה לי מזהב  ...פיך מפיק מרגליות "
אמר רפאל
באותו ה ערב ישב רפאל וכתב שיר
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מש פט י ך תה ו ם ר בה
כ י מ ה נו ר א אם תש פ וט י יל וד א י ש ה
א ם ת שפ וט ת בל בצ ד ק ו עמ י ם במ ישר י ם
ומ י י עמו ד מ ו ל כ סא כבו דך ו ל א י ש קע
בא יו ו לת ו
ר וא ה ב ל בבנ ו ו יו ד ע מ חשב ות ינ ו חו רש י ם
ר ע וזו רע י ם ק ל לה
א י ה התר ו פה ל תב ו א ה חש ו כ ת המר פ א
את פ לל ל ר חמ י ך י ו מ ם ול י ל
ו ל א אמו ש מ בק שת י
על י נו לש ב ח ו להוד ו ת לאד ון הכ ול
ל ת ת ג דו ל ה ל י וצ ר ב ר אש ית
אל רח ו ם ו ח נו ן א ר ך אפ י י ם ו ר ב ח סד ו א מ ת
נ וצ ר ח סד ל אלפ י ם נ ו שא עוו ן ו פ ש ע
וחטאה ונקה
אל וק י ל עו ל ם או ד ך כ י ד יל יתנ י
אנ י נ ש מת א ד ם
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רפאל בגיל  07מוצא את עצמו
ככלי ח רס הנשבר
ח ברתו תמי נפרדת ממנו
מפטרים אותו מהעבודה
וצרות רבות ואחרות
יוצא למסע מופלא
בחיפוש א ח ר התשובות לשאלות :
היאך ייתכן שכ  6%מהאוכלוסייה מרוויח
את רוב הכסף בעולם ?
מפני מה הצרות באות בצרורות ?
למה העשירים מתעשרים והעניים נהיים
עניים יותר ?
מהו הסוד להצלחה בחיים ?
רפאל פוגש את יהונתן המדען ש עונה לו
על פי המדע את כל התשובות לשאלותיו
אך גם יהונתן שואל שאלות על תיאורית
המדע מזווית מבטו של מדען חוקר
השניים יוצאים למס ע משותף ופוגשים את
הרב עשהאל המשיב לשאלותיו של יהונתן
דרך התנ״ך והקבלה
יהונתן מלמד את הרב דרך מדע ולומד
דרך הקבלה את השיטה איך לחיות נכון
ולהצליח בכל תחוב בחיים
מסע מרתק ויחיד במינו המלמד את הדרך
להצלחה בכל תחום בחיים לפי המדע ולפי
הקבלה
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