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"מסע בן אלף מיילים, 

 מתחיל בצעד אחד" 

פתגם סיני

שאנו צועםרד  בםיי ה ררד, עומםות לפנרנו שאלות כ
םיי  "בארזו  הרא,  שבהן  ה שובות  א ת  יבות. 
להתא ם  הרא  נשמתנו  של  העלרונה  מטיתה  אב י?" 
נכנסת  הנשמה  זאת,  להשרג  מנת  על  הכול".  "מקוי  עד 
והזםמנורות  שרעוירד  יצוף  במסע  ומת רלה  הפרזר,  לגוף 
להב רן ברן הנכון ללא נכון, וברן טוב ליע. אנ נו מקבלרד 
מטית  ררנו  את  ולהגשרד  לצמו   הזםמנורות  ארנסוף 
קלות  ב ררנו  הב ריות  את  תעשה  זאת  הבנה  הנעלה. 

היבה רותי.
הגמול האמרתר שהנשמה מבקשת הוא התמזגות מ וםשת 
עד מקוי הרצריה של הרקוד. אריוע זה, כפר ששמעתר, הוא 
ומלא באהבה, שארן לתאיו במרלרד,  נהםי  נפלא,  כי  כל 
ועל כל א ם ל וות אותו בעצמו. ב לקרד מסורמרד של 
העולד נקיא שלב התפת ות הזה של הנשמה "נריוונה". 
לקיאת  בםיכה  לשלמות.  כהגעה  מתואי  הוא  בא ירד 
השלב הזה, משתמשת הנשמה שלנו בגוף הפרזר על מנת 
אהבה  כאותה  ולפעול  לב וי  הזםמנורות  לעצמה  לרצוי 
הגםול  הממתק  הרא  הנריוונה  מהותה.  שהרא  טהויה, 
ברותי ברקוד, והר רם ה שוב באמת.  שוב ברותי שנזכוי 
לב וי  עלולרד  אנ נו  כן  לא  שאד  כאן,  אנ נו  מםוע 

בהתנהגות שפוגעת בזולתנו ומי רקה אותנו ממטיתנו.
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אולד בהרותנו בגוף הפרזר, פעמרד יבות אנו שוכ רד את 
המטיה המקוירת להרותנו כאן, ואנו בו ירד בםיי א ית, 
םיי  ררד שונה. לעתרד אנו  ושברד ונוהגרד כארלו אנ נו 
ומכרוון  "אכול-כפר-רכולתי".  בסגנון  ממתקרד  ב נות 
וממלארד את  םו פרד,  וטפרד,  שה ררד קצירד, אנ נו 
כרסרנו מכל הבא לרם. אנ נו עושרד זאת מבלר לשאול אד 
זה נכון בשברלנו. אנ נו עושרד זאת מבלר לשקול אד אנו 
כי. לעתרד  כםר  לפגוע בעצמנו או בא ירד תוי  עומםרד 
לנו  בקיוברד  םבי  של  בסופו  פוגערד  אנ נו  תכופות 
ארננו  להתפת ,  שכםר  שוכ רד  אנ נו  ובעצמנו.  ברותי, 
רכולרד לעמום במקוד א ם ולזלול ממתקרד. עלרנו לב וי 

בםיי שתוברל אותנו ל רות בארזון עד ה ררד סברבנו.
הד  בתבונה,  נב י  אד  אי  ממתקרד,  ארנד  נות  ה ררד 
יצוף  מסע  זהו  ממתקרד.  ל נות  המוברלה  בםיי  המסע 
אר וםאות, ואד ניצה להגרע לרעםנו הסופר, עלרנו להרות 
את  שהת לנו  לפנר  לעצמנו  שהצבנו  למטיות  מוםערד 
הרא  ב ררד  שמטיתנו  זוכירד  אנ נו  תמרם  לא  המסע. 
ב" נות  אותנו  תצרב  זו  ושִקיבה  הכול,  למקוי  להתקיב 
במיכז   - ברקוד  ברותי   והכםארת  הגםולה  הממתקרד" 
אהבתו של האל. לא תמרם קל לזכוי זאת, משוד שלעתרד 
אנ נו  שרד י וקרד ממנו. לשד כי כתבתר  את הספי 

הזה - כתזכוית למה ש שוב ב ררד.

Q

הוא  הבויא  א ת.  בנקוםה  לגעת  יצונר  שנמשרי,  לפנר 
משהו שארננו רכולרד להברן או להגםרי במלואו. במיוצת 
אלוהרד,  יברד:  בשמות  הבויא  את  אנשרד  כרנו  הםויות 
אל, אלה, הוא, הרא, מקוי הכול, היו  הגםולה, האב, ועום 
במונ רד  משתמש  אנר  הזה  בספי  א ירד.  יברד  שמות 
מגוונרד, אבל רותי מש שוב לב וי את התוורת הנכונה, 
נסו ל וות את הבויא בלבבכד. ה רפוש שלכד א י הצם 
היו נר של ה ררד מת רל על פר יוב כאשי אתד  שרד 

משהו, לא כאשי אתד   ושברד על משהו.
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לומדים לפסוע 
צעדים ראשונים
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"בל נביט לאחור בכעס או לפנים 

 בחשש, כי אם סביבנו במודעות"

ג'יימס ת'ורבר

נ נו צערירד מכםר לזכוי, אבל הת לנו בלר הרכולת א
ללכת או לםבי. נרסרנו ללכת ומעםנו. נרסרנו לםבי, 
הרתה  זו  אבל  מתסכל,  הרה  זה  אותנו.  הברן  לא  וארש 
הםיי ללמום שעלרנו לנסות, ולעתרד להראבק, כםר ל וות 
קבלו את  את שרעויר ה ררד. ה ררד הד תהלרי צמר ה. 

אתגירהד באהבה ובהבנה, לא בהתמימיות.

Q

עלרות  רש  כעת,  ממש  פוסע  אתה  שבה  ה ררד  בםיי 
היבה  בה  רש  רשיה.  הרא  נםריות  לעתרד  ויק  ומויםות, 
באפשיותי  שארן  עם  כי  כל  מהן  םות  א םות  פנרות, 
מה  לםעת  מבלר  גבעות  על  לטפס  עלרי  לעתרד  ליאותן. 
מצפה לי בעבי הא י. לעתרד עלרי ל צות מרד סועירד, 
שארני בטו  שתוכל ל צות. בזמנרד כאלה כםאר לזכוי: 
הרקוד לא רצרב לפנרי אתגי שלםעתו לא תוכל לו. גד אד 
ארני מברן מםוע משהו קויה, ְּבַט  בתבונתו הארנסופרת 
קררד  תמרם  עמי.  ררטרבו  שהתוצאות  והאמן  האל,  של 
אנ נו  לבםו.  ברםע  םר  ארן  כי  ומשוד  ב ררנו,  ה"מםוע" 
בתוכנרת  לבטו   משמעו  להאמרן  לאמונה.  גד  זקוקרד 
הגםולה של הרקוד, אי גד לבטו  בעצמנו וברכולות שלנו. 
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גד אד ה ררד מפרלרד אותי איצה, והכול ניאה לא הוגן 
ושוב   יגל  לפנר  יגל  להנר   הכו   את  מצא  צוםק,  ולא 
להת רל לנוע קםרמה. ועשה כל זאת מתוי רםרעה שה ררד 

פועלרד לטובתי.
את  וה לל.  רה  הזמן  של  האמרתר  האםירכל  הוא  האל 
בזמן  אלרי  רגרעו  הנכונרד  והםבירד  עמו,  בארזון   ררי 
בו כארלו  הנכון. אל תמהי להתנסות בכל םבי שנתקלת 
זמן. בטיד תצא לםיי  םשה, עצוי,  שוב,  נותי לי  לא 
שלוט  סתד.  םבירד  ת טוף  אל  ב ררד.  מה  שוב  וזכוי 
שברכולתי  העובםה  למעשרי.  הא יאר  אתה  בעצמי. 
עשררתו.  את  בהכי   מצםרקה  ארנה  םבי-מה  לעשות 
תשוקות ארנן בהכי  יעות, אי שאל את עצמי, "האד זה 

רקםד אותר בכרוון הנכון? האד זה רפגע במרשהו?"

Q

רםע, מעצד טבעו, הוא מוגבל, לכן אל תנר  שאתה רוםע 
רש  צוםק.  תמרם  להרות  מהצויי  תשת יי  אז  יק  הכול. 
סרבות יבות לכי שאנשרד עושרד םבירד, ולא תמרם נוכל 
העתרקה:  התפרלה  של  המוטו  את  אמץ  הן.  מה  לםעת 
קבל את הםבירד שארני רכול לשנות, והרה אמרץ מספרק 

לשנות את הםבירד, שברכולתי לשנות.

Q

ומנרערהד  אנשרד  אוםות  על  יכרל  ללכת  טעות  זו  תהרה 
או  )אמרתר  םבי-מה  שאמית  לא י  מסורמת.  לפעולה 
שסרפויי  עם  םבירי.  על  השלרטה  את  ארבםת  שקיר(, 
פיטרד  אלרו  רצטיפו  נכון,  הלא  השומערד  לקהל  רגרע 
אניגרות  רוברות  רש  למרלרד  ומשמעורות  םשרד. 

ושלרלרות. ֱהרה מוםע למה שאתה אומי.

הנה סרפוי ששמעתר מארש  כד לפנר שנרד א םות: 

בברת  א ירד  אנשרד  על  ליכל  שנהגה  נעיה,  הרתה  הרֹה 
שומע,  "אנר  ואמי,  המויה  לה  קיא  א ם  רוד  הספי. 
שמוטב  ואנר  ושב  א ירד,  תלמרםרד  על  מיכלת  שאת 
שארנן  מרלרד  יק  הן  שאלו  אמיה  הנעיה  שתפסרקר." 
בה  ל זוי  רכולה  הרא  מקיה,  ושבכל  בארש,  פוגעות 
מהמרלרד ההן. המויה ברקש ממנה לכתוב  רבוי בן עמום 
קטנות,  לפרסות  הםף  את  לקיוע  ממוירה,  א ם  על  א ם 
המויה  ברקש  כעבוי שבוע  הערי.  בכרכי  אותן  ולהשארי 
מהנעיה לשוב לכרכי הערי ול פש את הםף שעלרו כתבה. 
הרא  זיה לא י שעה, ואמיה שארנה רכולה למצוא את 
הםף, משוד שהיו  הערפה את פרסות הנררי לכל עבי. כי 
עזי המויה ה כד לנעיה להברן שארן ברכולתה ל זוי בה 

מםבירד שאמיה על אוםות אנשרד א ירד.

Q


