
בפתח הדרך
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זרעי כתיבתו של ספר זה נטמנו בי באמצע שנות התשעים. 

הייתי אז שחקן כדורסל מצטיין. חוויתי את פסגת ההצלחה 

המקצועית שאליה שאפתי מאז ילדותי. הייתי בריא, בשיא 

הקריירה וזכיתי לאהבה ולאהדה יוצאת דופן ומיוחדת מצד 

הקהל ומאנשים בכלל. אהבה שלא הייתה תלויה בדבר: 

לא בתוצאה ולא בניצחון. חייתי את הגשמתה של כמיהתו 

הגדולה והעמוקה של האדם - להצליח לממש כישוריך, 

לקבל הכרה רבה על כך ובנוסף להביא שמחה לקהל רב 

של אנשים. הייתי שותף מלא ומוביל בהקמה וביצירה של 

קהילת כדורסל ברמה מקצועית וחברתית. זכיתי בביטויי 

אהבה חובקת מאנשים רבים.

ואז, ברגע הזה, החלטתי לפרוש. 

לפרוׂש כנפיים.

ידעתי ידיעה חד משמעית שמשהו נגמר והסתיים בתוכי. 

הגיעו זמן ומועד להתחדשות.

החיפוש הפנימי נגמר. אין מה לחפש. המהות ברורה. כאשר 

אדם חווה חופש נגמר החיפוש. יש לו חופש אמיתי - חירות 

להיות מי שהינו.

ולהמציא, כתלמיד של  כעת כל שנותר הוא למצוא 

המציאות, את הדרך והכלים להביא לידי ביטוי את אשר בי. 

בפרישתי היה מצבי הכלכלי בכי רע, איבדתי את כל 

כספי ונכסיי, מסיבות שונות, שברובן לא היו תלויות בי 
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באופן ישיר. נשארתי עם חוב של מיליוני שקלים. ההיגיון 

הקונבנציונאלי הארצי הצביע ונתן לי את כל הסיבות בעולם 

להמשיך לשחק כדורסל. גם בגלל שזה כל מה שידעתי 

ולמדתי לעשות, גם בגלל האפשרות להרוויח מיליוני 

שקלים בעונה ובמיוחד בגלל האהדה העצומה שזכיתי 

לה. סיימתי את לימודיי בביה"ס בגיל 14 והכדורסל היה 

ההכשרה וההתמחות שלי. עדיין הייתי במיטבי מבחינה 

מקצועית, קיבלתי הצעות מכובדות מקבוצות באירופה 

ורק 10 חודשים לפני כן זכיתי להיות שחקן העונה. רק טבעי 

היה שגם אם אחליט לפרוש כשחקן, אמשיך להוביל את 

הקבוצה כמנהל או כמאמן, במיוחד בהפועל ירושלים בזכות 

הקשר המיוחד והעמוק אליה. עם כל זאת קיננה בי הידיעה 

שכל עולם הספורט על כל המבנה שלו ומערכות היחסים 

שבו הגיעו למימוש ומיצוי כאדם. נוצר פער תודעתי עמוק 

ומשמעותי ביני לבין העוסקים בניהול לגבי מהות המשחק 

והספורט, לרבות בקבוצתי.

חשתי השלמה, שמחה גדולה, אך בו זמנית העניין לווה 

גם בכאב גדול מעצם הפרידה. פרידה מהיותי ספורטאי 

ושחקן כל חיי: 32 שנה חייתי עם הכדור. זו הייתה פרידה 

מקבוצה אשר השקעתי בה את כל כולי, תוך הקרבה כלכלית 

ומקצועית, מתוכן כמעט שלוש עונות ללא תשלום כלל. 

מבחינתי אני והקבוצה היינו אחד. זו הייתה פרידה מקהילה 

שלמה שחייתי איתה באהבה שלמה. עם כל זאת היה עליי 

להכיל את הכאב לטובת אמת דרכי.
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הגיע הזמן לזנק אל הלא נודע. להיוולד מחדש. 

הייתי בשנת חיי השלושים ושלוש. הייתי חופשי.

הרגשתי  לאנשים.  לעזור  תשוקה  בי  הייתה  תמיד 

שהמוטיבציה היחידה שנשארה לי בעיקר היא לעסוק 

בדבר שעוזר באופן משמעותי ועמוק לאנשים. רציתי לחלוק 

עם אנשים את המתנות שקיבלתי ואת תחושת החירות 

הפנימית שחשתי. רציתי לסייע להם לעלות על הדרך 

שתקדם אותם במסלול ההתפתחות, בתהליך האבולוציה 

הייחודי שלהם, כך שאף הם יזכו בחירות פנימית. 

יצאתי לדרך בלי כותרות ובלי הגדרות. האינטואיציה הפכה 

להיות בעלת הבית ומורת הדרך. לא הכול היה ברור לי אבל 

תוך כדי תנועה התבהרו הדברים. 

במשך השנים הרבות שעברו מאז אותו רגע, ייעצתי וליוויתי 

תהליכים של יותר ממאות אנשים, זוגות וחברות עסקיות. 

הנחיתי קבוצות לשינוי והתפתחות בדרך לחיים מחוברים 

ומהותיים יותר. הדרך החדשה החלה ללא כותרות, ללא 

כל התיימרות והכרזה שהגדירה את פעילותי. סירבתי 

להשתמש במותג "עדי גורדון" שנבנה במשך השנים. 

כשנתיים לאחר פרישתי מצאתי עצמי יושב בחדר שלוש 

פעמים בשבוע כשמונה שעות ביום, בעיקר לבדי. בתקופה 

זו הגיעו אלי שניים שלושה אנשים בחודש. כך שהבאתי 

עצמי לידי צמצום רעשים והסחות דעת. הייתה זו מעין 

גֵזרה שגזרתי על עצמי אינטואיטיבית.

זה היה מעבר דרמטי מלהיות כוכב מרכזי המופיע בפני קהל 

רב מידי שבוע ומתוקשר על ידי  המדיה. נוסף לכך הייתי 
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מורגל בפעילות גופנית אינטנסיבית פעמיים ביום ועכשיו 

ישבתי עם עצמי בחדר השקט שעות על גבי שעות. הייתי 

בהתבוננות, תרגלתי נשימה, כתבתי, קראתי וחוזר חלילה. 

סוג של התבודדות. אספתי אל החדר את הווייתי, המורגלת 

לחיות תחת הדימוי העצמי אשר היה מוצף אהדה אהבה 

ואישורים מחזקים מהסביבה, תוך ויתור על כל שהושג עד 

רגע זה, לטובת ההתחדשות אשר ליבי ביקש. 

מאותם ימים, התהוותה ונוסחה דרך חיים המושתתת על 

הנחות יסוד לעבודה עצמית מעשית. החברים שמצאו טוב 

בדרך החיים ובכלים שנוצרו, ביקשו שוב ושוב שאעלה 

את הדברים על הכתב. במשך שנים הסתייגתי מהרעיון, 

חששתי שספר יוציא דברים מהקשרם והם לא יובנו באופן 

המדויק והמזוכך כמו ברגע אמירתם. מפאת קוצר הזמן 

וחוסר יכולתי להיענות לכל האנשים אשר מבקשים להיפגש 

לטובת התפתחות, השלמתי עם הרצון ליצור ספר שיתמוך 

ויחזק את אלו הבוחרים בעבודה עצמית כדרך חיים. 

את כל המוגש בספר זה התחלתי לאמץ כדרך חיים לפני 

כ-25 שנה, מספר שנים טרם פרישתי מהכדורסל. 

הספר מגיש וחולק את ההבנות, התובנות והמימוש המעשי 

של הדרך, מתוך מסעי האישי. הספר מיועד קודם כל עבור 

אלו שהשתתפו במפגשים אישיים או בסדנאות, כתזכורת, 

דיוק ותמיכה לעבודה הפנימית. 

ליבי יתמלא בשמחה אם עוד אנשים ימצאו תועלת אמיתית 

בדברים המוגשים בספר זה. אפילו במעט, הן כהשראה, 

ובמיוחד הלכה למעשה. 
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הכתוב בספר זה נועד במקורו לאנשים אשר נכחו במפגש 

אישי או בסדנה. הדברים נאמרו, הוגשו ונמסרו בדרך 

המיועדת לרגע המיוחד שנוצר באותו מועד, מקום והקרמה 

של הנוכחים. הדברים נבעו מתוך האינטואיציה ועברו 

באינטונציה ובתדר המתאימים לאלו אשר נכחו במפגש.

זכיתי להתלוות אל אותם אנשים במסעם, ובכך, התאפשר 

לי לימוד מתמשך, הבנות מתפתחות ומתחדשות תוך כדי 

תנועה והזדמנות לדייק את הדברים. 

ספר זה מכוון לכל מי אשר ליבו חפץ ומעוניין לקבל עוד 

אפשרות לדייק את דרכו.

כל חיי מלווים באהבה למשחק ומהותי היא משחק, כך 

גם בספר הזה, כמו גם בסדנאות ובמפגשים האישיים, 

הנני משחק במילים ככלי התקשורת המרכזי לטובת שינוי 

פרספקטיבה וחדירה למשמעויות נוספות.

הדברים הם בגדר המלצה בלבד. אין בהכרח דרך זו מתאימה 

לאחר.

יש מטרה אחת בלבד והיא להגיע אל הדרך...

לעלות על הדרך אל... 

הנך בדרך אל... והדרך הינה אין סופית.

כאשר הנך על הדרך המיועדת והמיוחדת לך, 

הגעת אל הנחלה



שיעור ראשון: הכנה לדרך
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הוראות לשימוש יעיל

ספר זה הינו ספר עבודה אשר מתאר דרך חיים שלמה. 

הוא מוגש כתהליך. 

כל הכלים והידע שכלולים בו הם יחידה שלמה אחת. הם 

מכלול שלם. 

מטרתו אינה רכישת ידע בלבד. יש לחיות, לחוות ולהתנסות 

באופן ישיר בידע המועבר כאן, אחרת יישארו הדברים 

מוגבלים לחוויה אינטלקטואלית בלבד ולא יהפכו חלק 

מהוויית האדם. 

למען הפקת מרב התועלת מהקריאה בספר, יש ליצור 

תנאים אשר יאפשרו לחדור אל מעבר למילים ולתוכן 

הדברים. תנאים שיאפשרו להתחבר למהות הרוחנית אשר 

נמצאת מעבר לצלילי המילים והכוונות. 

הנה התנאים שיעזרו לך להפיק את מרב התועלת:

אין לקרוא את הספר בהיסח הדעת. יש לדמיין את הקריאה 

בספר זה כעין כניסה לסדנה שבה אין מקום להסחת דעת, 

רק האדם מול עצמו. הקשבה למילים.

מומלץ ורצוי לקרוא את הספר כאילו הנך מגיע לשיעורים 

שבועיים. אין לקרוא את הספר ברצף. יש לעשות הפסקות 

של שבוע לפחות בין פרק לפרק, כמצוין בהמשך הספר. על 

מנת להיות עם הדברים ולאפשר עבודה פנימית. 
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 יש לאפשר לידע ולכלים לחלחל. שוב אציין על מנת 

שתמצא תועלת אמיתית בכתובים,יש לתרגל אותם בחיי 

היום-יום. אין צורך לעצור את החיים או לערוך טקסים 

מיוחדים. יש להתחבר לידע ולכלים ולאפשר להם להאיר 

ולהעיר את הידיעה ואת הבינה הקיימת בך כחומר גלם, 

פוטנציאל גלום המבקש להתממש לטובת התהליך 

האבולוציוני אליו הנך מחויב.

לאחר סיום קריאת הספר, מומלץ לחזור ולקרוא בו שוב, 

אך הפעם לפתוח אותו באופן חופשי ואינטואיטיבי. כדאי 

להשתמש בספר באופן ספונטני ולשלוף ממנו את מה 

שמתאים בכל זמן ומועד לטובת התחזקות בדרך אל... 

כחבר למסע.

הנחות יסוד לתחילת הדרך

הנחה ראשונה: דחף ההתפתחות

האדם הינו ישות אינדיבידואלית. כל 'אני' הוא אינדיבידואלי 

וייחודי. הכמיהה הפנימית של כל אדם ואדם היא לאבולוציה. 

כלומר, להתפתחות באופן מתמיד. הדחף להתפתח מניע 

את האדם.

התפתחות הינה האינסטינקט הראשוני של כל תינוק. 
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בראשית דרכו על האדמה מודע האדם לצורך להתפתח 

בעיקר מבחינה פיזית- גופנית ולאחר מכן הוא שואף 

להתפתחות חומרית וארצית בכל המובנים שיאפשרו לו 

שגשוג בתרבות שבה הוא חי. בשלב בוגר יותר יתבטא 

הדחף לגדילה ולהתפתחות בעיקר מבחינה פנימית - רגשית 

ורוחנית. 

הנחה שנייה: נחת הרוח – להנחית את הרוח

כפי שהלהבה שואפת כלפי מעלה בנר דולק, כך גם האש 

הפנימית, נשמתו ורוחו של האדם, שואפות מעלה לגדילה 

ולהתפתחות. הכמיהה היא לחיבור לאני העליון ולכן כמו 

האש הוא נושא עיניו מעלה. עם כל זאת מכיוון שאנחנו 

חיים ורגלינו על האדמה עלינו להיות מחוברים למקום 

הגבוה ולאפשר לו להתממש ולנכוח. אדם אשר אינו קשוב 

לקולה הלוחש של האבולוציה שבו ואינו מכוון על ידה, לא 

ירגיש נוח ונכון עם מי שהוא לאורך זמן. לא ירגיש שלם 

מעצם קיומו ולא ידע נחת רוח אמיתית בחייו. משמעותה 

של 'נחת רוח' היא שהאדם מאפשר לרוח הגבוהה לנחות, 

לשכון בתוכו ולהנחות אותו, כאן, בגוף על פני האדמה. 

על כל המבקש להיות בשלום עם מי שהוא, ליצור את 

התנאים הטובים והנכונים ביותר להיות בקשב ללחישת 

האבולוציה המיוחדת לו, שלה הוא מחויב. על מנת לאפשר 

זאת עליו ליצור תנאים של קשב, מבעד לכל הסחות הדעת 
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אשר בדרך, מבעד להרגלים, לאינסטינקטים הרגשיים 

והחשיבתיים ולדעות הקדומות שבו ובסביבתו. 

 הנחה שלישית: האושר -
אישור פנימי שהדרך נכונה

גם אם האדם ההולך בדרכו קשוב באופן תמידי, לא בהכרח 

מובטח לו "אושר" במובן המקובל בתרבותנו, אלא אושר 

הבא מלשון אישור. אישור למי שהנני. כלומר - יש לי חוויית 

אישור פנימית. הדרך איננה מישור לכל אורכה, בנויה היא 

כמו פני האדמה: יש בה עליות ומורדות, גבעות, הרים 

ועמקים ומזגי אוויר משתנים. לפעמים הדרך נוחה להליכה 

ולפעמים מאתגרת. כל אלה מביאים קשיים ואתגרים עליהם 

יש להתגבר. לעיתים יהיה קשה, לעיתים קל, אך האדם 

המתמיד להקשיב לאבולוציה האינדיבידואלית שלו יהיה 

מאושר. תהיה לו תחושה וידיעה של אישור שהוא נמצא 

בכיוון הנכון, שפניו מועדות לייעודו וליעדו. אדם זה ירגיש 

את אמת צעדיו ויתחזק בדרכו ומתוך כך יהיה שלם עם 

מי שהוא.
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 הנחה רביעית : המטרה -
להיות במצב הרוח הנכון

כל אשר מבקש האדם לעצמו הוא להיות ב'מצב רוח טוב', 

מצב רוח נכון עבורו. מבקש הוא שמצב רוחו ייטיב איתו. 

הצורך האמיתי של האדם, באופן העמוק ביותר ובדרך כלל 

לא מודע, הוא להיות במצב רוח נכון וטוב לפני כל תנאי 

גשמי או חיצוני אחר.

מטרה זו היא ראשונה במעלה, 'מטרת כל המטרות.' כל 

המטרות האחרות, הן בעולם הרוח והן בעולם הגשמי, הן 

מטרות עזר על מנת להשיג מצב רוח נכון.

מצב רוחו של האדם ניכר בפניו. הפנים ממוקמות בקדמת 

הראש. הראש הוא האיבר הכי קשה ומוצק שיש בגוף 

האדם. ובכל זאת, בשבריר שנייה, מצב הרוח משנה את 

פני האדם. מצב הרוח ניכר לא רק בפני האדם אלא גם 

בגופו. הוא יכול להיות כפוף, שפוף או זקוף. כל זאת בא 

להעיד - הרוח היא המנהלת את החומר. 

האם לא הגיע הזמן שתתחבר לרוח הגבוהה שלך? שתנחית 

את הרוח שלך? שתהיה לך נחת רוח?

כל אשר האדם מתבקש לעשות, הוא ליצור את התנאים 

הטובים ביותר למען רוחו, על מנת שידע נחת רוח, שלרוחו 

יהיו התנאים הטובים והנוחים ביותר להתממש ולצלוח 

את הדרך.
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הנחה חמישית – אין הנחות

אין לאן לברוח,

אין את מי להאשים.

האדם אחראי להתפתחותו.

אין הנחות בדרך הזו.

האדם ישות אבולוציונית

האדם הינו ישות אבולוציונית. היקום הינו אבולוציוני. 

האנושות נמצאת בתהליך אבולוציוני. כל דבר שאינו 

מתפתח במועד – מועד. כלומר כושל ונופל.

על מנת שתתאפשר התפתחות, כלומר אבולוציה אמיתית, 

מתבקשת הבנה וידיעה שדבר נובע מדבר. זה שהיה יהווה 

בסיס וקרקע לחדש. דבר נשען על דבר, ההווה נשען על העבר. 

ההווה מתהווה מתוך העבר והעתיד יתהווה מתוך ההווה. 

מערכות היחסים, החומרים אשר פגשנו ומהם יצרנו את 

חיינו, יצטרכו בשלב מסוים להישאר מאחור ולפנות מקום 

לשלב הבא. מה ששירת בעבר את ההתפתחות, לא בהכרח 

ימשיך לשרת את המשך הדרך. החומרים שנשארו מאחור 

ישקעו ויהפכו לקרקע עליה נמשיך בדרכנו מעלה. 

בכל שלב באבולוציה במידה וההתפתחות היא אמיתית, 

"החומרים הגסים" יותר, אשר אינם משרתים אותנו יותר, 



23

רך
וד

ה 
כנ

 ה
וןן

ש
רא

ור 
יע

ש

שוקעים והופכים לבסיס שממנו אנו ממשיכים לעלות 

ולזכך את עצמנו ואת החומר ממנו אנו עשויים. כל פעם 

עוד שכבה ועוד שכבה, עוד זיכוך ועוד זיכוך עד אשר תישא 

אותנו הרוח שבנו. הרוח הגדולה, הרוח האחת הנושבת בכל. 

לכן לעולם אל תשכח מאין באת. 

היה בהכרת תודה גם לאבן הקטנה ביותר, היה בהכרת תודה 

לכל מערכות היחסים שעברת דרכן עד הלום. מכולם ודרך 

כולם קיבלת הזדמנות להיבנות, להתפתח להיות מי שהנך. 

כך נבנה האדם ממינרלים, מצמחים, מחיות, עד להיותו 

אדם, ובתור אדם יש שלבים נוספים שדרכם הוא עולה 

ומתעלה, עד שיגיע למימוש הפוטנציאל המלא שלו. 

כחלק מהאנושות יש לכל אינדיבידואל את האבולוציה 

הפרטית שלו. ייחודית וייעודית עבורו. הוא אחראי לה 

במאת האחוזים, הוא לבדו. 'אין עוד מלבדו'. 

לבד אבל לא בודד

יש להבחין בהבדל המהותי בין בדידות לבין לבדות. כל 'אני' 

הוא ייחודי, אין עוד כמוהו. רק נשמתו ורוחו שלו נוכחת 

בגופו. הלבדּות היא נתון קיומי, תנאי לבריאה, מציאות 

שלא ניתן לשנותה. הבדידות לעומת זאת היא חוויה או 

מצב הוויה רגשי קשה שבו האדם מרגיש מבודד מהעולם. 

הבדידות גורמת בדרך כלל לתחושת פחד עמוק ולעיתים 

אף לחרדה. 
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הבדידות נובעת מחוסר חיבור של האדם לעצמו ואל 

האבולוציה שלו. אם האדם מפחד מהבדידות הוא מחפש 

הסחות דעת בחוץ ומרחיק את עצמו מלפגוש את מי שהוא 

באמת, את מי שהוא לבדו, את ייחודו. עליו להשלים עם 

הלבדּות. להיפרד מכל המעטפות שפיתח, כולל הישגים, 

דימוי עצמי וכל מה שנאחז ונדבק בו במהלך השנים. 

על האדם להיות קשוב לאבולוציה שלו. היא אמורה להנחות 

את דרכו ובחירותיו. בתחילת הדרך, עם לידתו, ועד גיל 

ההתבגרות, קולה של האבולוציה מנחה אותו באופן לא 

מודע. בראשית גיל ההתבגרות, בשלב שבו הנפש מתחילה 

את גדילתה, אמורה להתפתח היכולת להכיר בה באופן 

מודע. כלי הנפש מתפתחים ומאפשרים לאדם להקשיב 

לאבולוציה הנלחשת בתוכו. צריך האדם ש"אוזן" ליבו תהיה 

בריאה ונכונה כך שתוכל לשמוע מבעד לכל הסחות הדעת. 

כדי שדבר זה יקרה, מתבקש האדם לעבודה עצמית 

מעמיקה ומדויקת - עבודה המלווה נחישות, כנות, אומץ 

לב, רצון אמיתי והשקעה של כוחות חיים. כך יעלה על 

הדרך הנכונה והמתאימה לו ויוכל לצלוח אותה. אדם אשר 

אינו קשוב יתקשה לראות נחת רוח בחייו, ולהגיע לסיפוק 

ושביעות רצון, ולא יממש את עצמו באופן מספק במערכות 

היחסים בחייו ובתפקידיו. הוא לא יהיה שלם עם מי שהוא 

ומתוך כך לא יחווה את השלום והאחווה בתוכו כדרך חיים 

לאורך זמן. 

אדם מחויב לאבולוציה, מחויב לתנועה, כלומר לשינוי 

וגדילה. אדם אשר לא נמצא בתנועה משול למים עומדים 
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שבבוא העת יהפכו עכורים. 

הכמיהה של האדם היא להגיע הביתה ולהיות במקום הנכון. 

לעיתים מחייבת הדרך מאמצים ואומץ. כל עוד הכמיהה 

היא לדרך הנכונה והאדם קשוב לאבולוציה שלו, הוא יחוש 

שהוא נמצא במקום הנכון ומתוך כך יתעצמו בו כוחות 

החיים ויזרמו אליו, וממנו אל העולם. 

לכל אחד יש את דרכו הייחודית, ומכיוון שהינה אבולוציונית, 

זאת אומרת, מתפתחת ומשתנה, ואף רגע לא חוזר על 

עצמו, זאת אומרת שהתנאים תמיד שונים, לא יכולה להיות 

שיטה להתפתחות רוחנית שתשרת את האדם לאורך זמן. 

כל ניסיון לקיים שיטה מסוימת עבור התפתחות רוח האדם 

עלול לפגוע בייחודו ובחירותו. 

שיטה הינה טובה עבור עולם החומר, שרוצה לשכפל את 

מוצריו ואת רעיונותיו. אך עבור רוח האדם, המשתנה, 

האבולוציונית, כל שיטה לעבודה רוחנית לאורך זמן – תבטל 

את הייחוד של האינדיבידואל ויוצרת דפוסים והרגלים, אשר 

מקהים את הקשב לאינטואיציה ומרחיקים אותו מהסיכוי 

להיות בחירות אמיתית. כל שיטה משטה באדם. 

לתשומת ליבך, שבעה מיליארד בני אדם חיים על פני 

האדמה בו-זמנית, שבעה מיליארד פנים שונות, אין 

שתיים בדיוק אותו הדבר. לכל אחד הפנים המיוחדות 

שלו. הדרך הפנימית הייחודית לו. דרך זו משתנה במהלך 

שלבי התפתחותו. 

כל בני האדם בנויים מאותם יסודות במינונים שונים. לכולם 

יש את אותם הכלים לאותה עבודה עצמית, אך כל אחד 
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יעשה זאת בדרכו המיוחדת, על פי התזמון הנכון, במועד 

הנכון, ובקשב לאינטואיציה שבו. 

ספר זה אינו מגיש שיטה, אלא כלים ותובנות אשר פתוחים 

בכל רגע לשימוש מכיוונים רבים, בהתאם לסגנונו ולמהותו 

של המשתמש ולאורה של האינטואיציה. 

התיקון הפנימי

כל התפתחותך האבולוציונית עומדת על התיקון הפנימי. 

על האדם להבין מה התיקון הנדרש ממנו בתקופה זו, ברגע 

זה, על מנת להתפתח, לרבות מבחינה רגשית. אין ליפול 

במחשבה ובהקשר הישיר של המונח 'תיקון' ולהסיק מכך 

שמשהו התקלקל. הכוונה היא לתיקון פנימי שנובע מן 

ההבנה שהאדם הינו ישות אבולוציונית שדרכה משתרעת 

מהעבר אל העתיד וכל מאווייה הם השתפרות והתקדמות 

בכל המובנים. על מנת שדבר זה יקרה אדם צריך לאבחן 

מה הדבר שמהווה מחסום בדרכו - אילו דפוסים שליליים 

או ילדותיים אשר הפכו לתגובות רגשיות, פנימיות שכבר 

לא משרתות אותך אך עדיין אוחזות בך ומונעות ממך 

להמשיך ולהתפתח. 

התיקון נדרש כמענה לדפוס אשר נובע בדרך כלל מתודעת 

הישרדות וחוסר ואינו משרת את המשך הדרך. הגיעה עת 

לשחררו. התיקון שלך הוא מול עצמך בלבד. אין שחקנים 

נוספים.
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 מתי השיעור נגמר?

 כשהמורה יוצא מהכיתה.

 כל קושי הינו מורה.

 אם יברח האדם מן הכיתה,

הוא יקבל מורה קשוח יותר.

השיעור

יש להבחין בין שיעור לתיקון.

שיעור מתבטא בחוויה, באירוע ארצי שהאדם פוגש 

במערכת יחסים זו או אחרת. בשיעור בדרך כלל משתתפים 

שחקנים נוספים. האירוע בא ללמד דבר מה. השיעורים 

תמיד תואמים את הצורך של התיקון.

יש  ציר הדרך שבה מתקיימת האבולוציה שלך  על 

לעבור בשערים רבים ומגוונים כדי להגשים ולממש את 

התפתחותך. על מנת שייפתח השער יש ללמוד את השיעור. 

גם כאשר האדם פוגש שער ברזל אימתני, רק לאחר שיעבור 

דרכו, בזכות השיעור שלמד, יגלה כי זהו שער של זהב. 

יקר מפז.

ללא שיעורים והפנמתם יהיה קשה, ואולי בלתי אפשרי, 

לעשות באמת את התיקון. להבדיל מהתיקון שבו הנך מול 

עצמך, לטובת שיעוריך נרתמים שחקנים נוספים.
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"מכל מלמדי השכלתי"

 אמר האמורא רבי חנינא: "הרבה למדתי מרבותי,

ומחברי יותר מרבותי, ומתלמידי יותר מכולם".

מי אלו מלמדיי? כל אלו שלמדתי מהם.

במידה ולמדתי מהם - אזי מורים הם עבורי.

כיצד אני לומד?

בכל מפגש עם כל אחד מחבריי מתעורר בי דבר וכך 

אני חווה את מי שהינני. מתאפשרת למידה, התפתחות 

וגדילה. נושא בתוכי מכל מפגשיי, כולם היו ויהיו מוריי 

בזכות כל אלו התעשרתי.




