
 הדיבוק
 

ותוך שהוא ממלמל  בטנהעל  מטופלתת אבתנועה אחת נמרצת הדסה הפך -הרב בן
תוך שהוא  גרפס כהשצרי  תכאילו היא תינוק יהשכמותבין  טפוחפסוקי קדיש החל ל 

הסנהדרין הגדול בירושלים וברשות בית הדין הקדוש היושב בשם ! פאשופאטי" :קורא
מנתק את כל , הנה אני שמעיה בן הדסה, ולמען לא ייבש ענף מגזע יעקב, פה

החוקים שקשרו אותך לחיי העולם הזה ולגופה ולנשמתה של הבתולה מיטל בת 
 ."לובה

י בפנים הוא המתין לתשובתו של השד וכשזו לא באה הוא משך אותי הצידה ופנה אל
יכול . אני שעה קורא לו והוא לא עונה לי: "אגלי זיעה נוטפים מקצה שפמו, מכורכמות

 "?אני אומר את זה נכון? פשופאטי? להיות שזה בכלל לא השם שלו

 ."פאשופטי צחק עליו. הוא חלש: "מיטל אמרה לי חצי שעהכשיצאנו אחרי 
 ."ואללה"
 ".סתם בזבוז של זמן וכסף. צןהוא פתח לנו את הדלת ראיתי שהוא ליברגע ש"

---- 

איפשהו באמצע שנות הארבעים עברתי משבר אישי ארוך שבמהלכו הרגשתי 
 ,יוזם, יצירתי, אופטימיחלק , כאילו חלק נפש שתמיד הגדיר אותי. שנעלמתי לעצמי

והדבר השתקף גם . אנילגמרי  היתי מישהו שדומה לי אבל זה לא הי הי. פשוט נמחק
על אף שבשיא המשבר ההוא מצבי היה פי . הו ללא ספק היה חסרמש -במבטי חברי 

בתקופת הדיכאון שלי לא יכולתי , אלף טוב ממצבה של מיטל שעליה סיפורי הבא
כאילו איזה . אז ככה זה מרגיש כשאתה נהיה קליפה: שלא להיזכר בה מתוך הזדהות
יישבתי הת ,היותר אמפטית, הזוועם נקודת המבט . נאחס השתלט לך על הנשמה

 :והרי הוא לפניכם ,שהיה גם סיפורי וכתבתי את סיפורה

 ?"אתה יודע מי זה פאשופטי נאטראז" :ר'הכל התחיל בהודעה במסנג
באחד , עניתי תוך שאני פותח שני חלונות ,"אני אבדוק, איזה סוג של אל הודי נידח"

ארץ , נערה יפה. ובשני בודק את הפרופיל שממנו מגיעה השואלת Pashupati  מגגל
. מסיבות רווקות, זויתן התחתוןב, תמונות שלה מדריכה קבוצות במצדה, ישראלית כזו

 .שנתיים היא לא מעלה תמונות. 1122תמונה אחרונה משנת 

יש שיר אחד , אבל אני לא יודע הרבה עליו", אמרתי בסוף." זהו האל של החיות"
זה ' ונטאראז. רנו באשרם שהיתה בו המילה פאשופטי שנורא הצחיקה אותי תמידשש

 ."אל הריקוד

 "?למה את שואלת"היתה דממה ארוכה אז כתבתי 

 ."עברה לגור אצלי ואני סובלת נורא' נטארז-כי ישות בשם פאשופטי"

 היא לא ישנה. נכנסה בה ישות. יש בה דיבוק: עברנו לטלפון והרי סיפורה בתקצורת



, יש לה טיקים בפנים. כל מערכת העצבים מגורה, חם לה קר לה, מגרד לה, בלילות
 …עזבה את העבודה, היא השמינה

ר עם הכשרה בתארפיה אבל אני לא 'אני קואצ. מידות 21זה היה גדול עלי ב ... אוקיי
. קיבלתי כדורים מפסיכיאטר שרק עשו לי יותר רע... בטח? הלכת לטיפול. פסיכולוג

מה שקרה לי אני יודעת בדיוק . זו תאונה. אני לא משוגעת. רק אתה תבין אותי רפיקי
 ?תיפגש איתי. אבל זה לא לטלפון. מתי זה קרה לי

הצליחה  והמפתה האישה עם הקול הצרוד, עלי יםגדולברור שתסמיניה היה על אף ש
? ההאינטימי הז " רפיקי"מאיפה היא הביאה את ה. על כל כפתורי המושיעללחוץ לי 

שמדריכת ידיעת הארץ יפיפיה שנפלה בצפורני הדרקון הנורא בחרה המחשבה 
 . הנבחרגרמה לי לחוש  מתא כלאה שבראש המגדלאלי דווקא צלצל ל 

שהצליח לגאול אותה  היה זהאכן לא אני , בסופו של דבר ,טו מייק א לונג סטורי שורט
וליוויתי אותה במסעותינו ממטפל למטפל מיסוריה אבל בחצי השנה שתמכתי בה 

על מגבלות , על סכנות הדרך הרוחנית, הנפש האנושיתצללי למדתי דבר או שנים על 
תחקיר מקיף על משברים בזמן הזה י בעיקר עשית. ההיגיון ועל הצורך בתמיכה

 ועליהם יש ספרות מקצועית רבה" נס'ספיריטואל אמרג" באנגליתהקרויים רוחניים 
אני הייתי היחיד שאבחן את התסמינים שלה , בסופו של דבר, עם כל הכבוד ,ולדעתי

 .נכון

ברכבת הרהרתי בפגישה הצפויה ויכולתי . א"נדברנו להיפגש למחרת במשרד שלי בת
בתור ילד פחדתי מאד . לא בכל יום יוצא לך לפגוש רוח; לחוש במתח מהצטבר בי

שובו של סבי המת שדמיינתי  הייתי מתחבא מתחת לשמיכה מאימת, מרוחות רפאים
משוטט בביתנו ממתין לשעת כושר להשתקף מאחורי באיזה מראה או להעיף מזלגות 

 .באויר

בו אין ש  טיפולינכנסתי למרחב . כשהיא הגיעה והתיישבה על הכיסא למולי הכל נדם
 -זה שהיא קוראת לו הדיבוק  -ידעתי שחלק בה . יש רק תמיכה - אין שיפוט, ביקורת

 . רק תקשיב: בקיצור. אותי ושופט אותי ואל לי לתת לו חומר נגדיבוחן 

. נייםמבוצקת כאילו נפחו אותה במשאבת אופ. על הכיסא ממולי ישבה אישה כבויה
, כמו של פחד, מערבולת, יש לי כאב בטן קבוע": מעפעף בחולשה, מבטה עייף

אף . שלא נפסק חוץ מזה יש לי כאב ראש. כל הזמן תחושת סכנה, פרפרים בבטן כזה
יש כדור שאם אני לוקחת אותו ברגע הנכון אז הכאב , לפעמים הוא נדחק לרקע. פעם

הכאב ראש  , די נמאס לי. אבל אני רוצה למות כבר. ראש עוצר ונהיה לי קצת שקט
הכל בשביל לא , קמה לאט, הולכת לאט: אז אני תמיד רבע כוח. תמיד חוזר בסוף
אני לא . תכף תראה איך הפרצוף שלי מתעוות: יםטיק, והתוצאה. לטלטל את המוח

לפעמים יש . "מידי פעם היו לה קפיצות קטנות  של הידיים והכתפיים." שולטת בזה
 ."לי זרמים בכל הגוף כאילו אני נשרפת

, תרופות: ואספתי בסבלנות את ההיסטוריה הרפואית שלה, הייתי הכי מקצועי
מסתבר שאחרי שזה התחיל היא הלכה  .שימוש בסמים, מחלות כרוניות, אישפוזים



בסוף לא מצאו כלום שלחו , עשו מלא בדיקות, קודם כל לקופת חולים ורופא משפחה
החליפו לה אותם ועכשיו היא . לפסיכיאטר שישר נתן כדורים שרק עשו לה רע

אני שומעת את הקול שלו כל הזמן בראש , רפיקי הוא השתלט עלי. "הפסיקה לגמרי
 ."אליהוא מדבר . שלי

 "?מה הוא אומר"

, אני אומרת. אז הוא אומר עוד מעט, אני רוצה מים. הוא מתנגד לי מבפנים. הוא וכחן"
: כשאני קמה לשתות מים הוא אומר לי. את נבחנת בסבל שלך, הוא אומר, אני צמאה
 ."את חלשה

 "?אז הוא כמו מדריך. "זה נשמע לי חלק נפש הרסני ומתעלל בתוכה

הוא לקח אותי . הוא לא חומל עלי. מדריך אמור להיות טוב… רפיקיאיזה מדריך "
 …פרוייקט

 :היתה דמה ואז היא אמר בלחש

אתה לא תאמין מה היה לי איתו . אני יודעת כי בהתחלה היה לנו טוב ביחד
 "כשנפגשנו

 ."אני אשמח לשמוע"

------ 

בקבוצה קטנה של ימים בבית אורן  1הם יצאו לריטריט של . זה היה בסדנת יוגה
כבר . אבל הכירה את המדריך ובטחה בו, היא היתה חדשה בחוג הזה. מתרגלים

בחור נמרץ ודק בעל מראה , בהרשמה בכניסה היא הבחינה באחד העוזרים בסדנה
מכיוון שהסדנה היתה כולה . חמקן, חתיך מאד, קליל מאד, ארוך שיער, ישועי

והוא , ושדרה לו את נוכחותה, טה בוהיא רק הבי -חוץ ממפגשי שיתוף  -בשתיקה 
, מדריכה בתגלית, מצד אחד תמימה: הייתי  פעם בחורה ממש מושכת)", נענה לה

ובתחילת היום השני הוא מיקם את מזרונו בינה "( זורמתומצד שני  ,מאד ערכית כזאת
, יציבתו המאוזנת, את גופו הדק ןבוח, בו בכל אסאנה נתקלובין המדריך כך שמבטה 

 ".שאני אהיה הקהל שלו, הוא כאילו ביקש את הבמה שלי"ו הגמישים שרירי

שם אותה על הבמה שלו ובכל התנוחות , הוא תרגל מאחוריה, הם התהפכולמחרת 
היא  .ה למחשבה שהמבט שלו ננעץ בישבנהההפוכות היא הרגישה ריגוש סוט

ם הוא אבל בכל פעם שהיא פיתלה את עמוד השדרה לאחור ג מבטוביקשה ללכוד את 
את לו הגישה , באותו בוקר היא תרגלה מושלם. ומבטו חומק ממנהמתפתל היה 

פתיינית וחשה שהם מקיימים תקשורת סודית -האסאנות שלה בזרימה נרקסיסיות
בארוחה היא הגניבה מבטים לראות מה הוא אוכל והתמוגגה . ומאד מאד סקסואלית

 .על כל בחירותיו

לו ותירגל לצידה והיא הרגישה שהם מסונכרנים ביום הבא הוא העביר את המזרון ש
את כל האסאנות הם ביצעו . קורים דביקים מחברים ביניהם. תמונת ראי. בתנועה



באיזשהו תיאום של הקשבה גופנית שנתנה לה תחושת ניראות שהיתה כה חסרה 
פועל איתה בסינכרון מושלם וזה פתח אותה , היא חשה שהוא רגיש לכל ניואנס. לה

 ".לא היה לי כזה דבר", חווה מפלים של דבש בלב ובין הרגלים ,לגמרי

זה היה . הוא דיבר אלי" ,בסוף היום השלישי היה מעגל שיתוף והיא שמעה אותו מדבר
הוא אמר דברים על זה שכל החיים הוא פחד מאהבה והתרגול מזכיר לו . ממש ברור

האהבה כי כל חייו הוא ושהוא מוכן ללכת בדרך . שאהבה זה הריפוי היחיד של העולם
אבל אז חשבתי שהוא מתכוון לזה ! ?אתה קולט איזה חרטא. היה בדרך הלוחם

 ."והרגשתי שזה מסר אלי

לאל שיווה ולאל קרישנה והיא ( נים'בהג)ביום הרביעי בערב הם שרו ניגונים הודים 
ראיתי , הרשיתי לכל האור של העולם להיכנס אלי, נפתח לי הלב", רקדה באקסטזה

ידעתי שלהכל יש תבנית וזרימה וכוונה . ת כל הדיוקים של כל מה שקורה בעולםא
שהיקום הוא : את זה ראיתי. והרגשתי בתוך הגל הנכון הזה והרגשתי ממש מאושרת

עולות יורדות בתנועה גלית מאזנות זו מול זו , זו מול זו, כמו מאזניים בעלי אלפי כפות
 ."ואין טעויות כלל

ה פניה התעוותו לטיק ארוך שלבסוף הביא להתעקמות מוחלטת וכשהיא אמרה את ז 
. היה קשה להביט בכיעור הזה אך גם להסיט את המבט היה אי אפשר, של המסכה

חוץ . בבקשה פעם הבאה כשזה מתחיל אל תסתכל ככה", בסוף הטיק היא אמרה
 ."מאמא שלי אני לא מרשה לאף אחד להסתכל עלי כשאני מתעוותת

 . הבטחתי לה

בסוף הערב . טירוףב רציתי להתאחד איתו , רציתי אותו בתוכי, ק דבר אחד היה חסרר"
רעדתי מתשוקה אבל החוקים היו שנשים ישנות לבד וגברים לבד והוא כזה הלפר 

אז יצאתי ליער עם , אז הלכתי לישון ולא יכולתי להירדם, לא ישבור את החוקיםש נאמן
ופתאום הרגשתי את האנרגיה , ים עצומותמזרן יוגה והתפשטתי ונגעתי בעצמי בעיינ

אז הזמנתי אותו לצוף מעלי וראיתי את , וחשבתי שזה הדמיון שלי, מעלי, שלו לידי
פתחתי רגלים והזמנתי אותו , האנרגיה שלו רוקדת איתי והתחלנו לעשות סקס אנרגטי

 משהו, זה היה מישהו אחר שנכנס אלי. וזה היתה הטעות כי זה לא היה הוא. פנימה
 . "שרואים לו פאשופטי

 "אל החיות"

בקיצור הוא . אין לי מושג מאיפה המילה הזו הגיעה אלי. כן גם אני עשיתי ויקיפדיה"
והיו לנו , וגמרתי אורגזמות מטורפות, ואמר לי מילות אהבה, ודיבר בי. נשאר בתוכי

הפך אילו הייתי יודעת שהוא לא יצא ממני ויתקע בתוכי ושהכל ית, יומיים מדהימים
, ראיתי הילות של בני אדם, הייתי באור. אבל הייתי בהיי. הייתי עושה משהו אז, ככה

הפסקתי לבוא . חייתי במימד אחר. זה היה הזוי, ידעתי לפני שיקרה, כל דבר שקרה
 "…ראיתי עצים זוהרים, יצאתי ליער בבית אורן, לתירגולים

 ?ואף אחד לא בא לבדוק מה איתך



. ושלא יפריעו לי ותפשוט הודעתי להם שאני באור. יכלו עליהם לא . סילקתי אותם"
זה היה פאשופטי שדיבר בקול שלי ואני שאלתי אותו מי , זה לא אני דיברתי איתם
 ."אני האהוב שלך מכל הדורות -אתה והוא ענה לי מתוכי 

 ?ומה עם הבחור

שלי אליו כי דרך המשיכה . בהתחלה עוד חשבתי שהוא ופאשופטי זה אותו דבר. יניב"
איבדתי בו . כ הפסקתי לראות אותו"אבל אח. הוא פתח אותי לפאשופטי. הדיבוק נכנס

וכל הזמן הדימוי הזה של … חיבקתי עצים, רקדתי לעצמי, הלכתי בטבע. עניין לגמרי
שם , כאן חורף: מאזניים ענקיות שכל דבר ביקום מונח עליהן ומאוזן ממול ההפך שלו

עשיתי אהבה . הייתי באיזון הכי דינאמי, אן גאות שם שפלכ, כאן מוות שם לידה, קיץ
 ".עם העולם

מצד אחד . שמרוהמ חדשמיטל מתארת כאן דימוי מיוחד מאד של השילוב בין המת
מיליוני כפות , ועליו, עמוד יציב שמחזיק את התנועה הגלית של העולם, מאזניים

ה האטומית ממהר  החל, מכחידה אותהאז ממשות ויוצרת , דות בתנועה גליתוקשר
האמנתי למיטל . הכל נוצר ומתכלה, ענק שמתפוצצים בעמקי היקוםהבי כוכ ל ועד 

. משולבים דינאמיותדינאמיות וחוסר : זה זה זה. ה את הארתה הרוחניתר כשתיא
 .אחדות הניגודים

 ?ויניב לא אכל סרט

תי הוא בא לנסות לדבר איתי אבל הוא היה כל כך ארצי ואני היי . בטוח אכל סרט"
אמרתי לו תודה שבזכותו נפתח לי השער אבל כרגע ... הכי לא מחוברת, הזויה לגמרי

המחשבה על גבר אמיתי עם ריח פה וזיעה עלי הרגיש לי כל . אני מעל לאהבה ארצית
בלילות אני ופאשופטי היינו . אני לא יכולה להיות עם אהוב בשר ודם. כך לא טהור

היית פעם , כמו מסך, ין לי סרטים על השמיםנשכבים מתחת לכוכבים והוא היה מקר
בלי . סחית .הדבר הזה. זה? םבטריפ שראית את הזרימה של המולקולות של הקיו

 ."ראיתי את המארג .לקחת כלום

 גיעההיא לא ה. הזמניות נכנסה שוב. ביום שנגמרה הסדנה התחילה לה הירידה
יתי במימד של הנצח הי", למעגל הסיום כי משהו בה התחיל לפחד מהחזרה הביתה

התכווץ לי משהו ; נכנס לי הפחדואז  התבלותהתי לעולם הגוף והכאבים וופתאום חזר 
יש לי כאן פלונטר כמו מערבולת שלא נפסקת לרגע . בבטן שעד היום הוא מכווץ

פתאום הייתי . באתי ליניב: מה היה… שמרעילה אותי ...שלוקחת לי את כל הכוח
ואני עדיין רואה את , לא מדבר מתוכי. ופאשופטי נעלם, רציתי לדבר איתו. זקוקה לו

אבל  ,והעולם איבד מהצבע שלו ,הזרימה של המולקולות אבל הן מאד איטיות ואפורות
והם אורזים את הסדנה ועושים ישיבות של , עוד מעט עוד מעט ,יניב אומר לי כל הזמן

בסוף ! ת בית אורןלא יכולה לעזוב א, תקועה ,כסף ותשלומים למבשלת ואני אבודה
אני , מצטער ...הטרמפ שלי יוצא וזה, שמעי: לי פתאום ואומרבא אלי . הוא נטש אותי

כמו ספיראלה . ואז הרגשתי פעם ראשונה את הפלונטר הזה. ונעלם ...אדבר איתך
 ..."זה כמו אולקוס, פנימה שדוקרת אותי



 ?וק מה שלומךלבד? אף אחד לא בא לדבר איתך. אני מזועזע מהמדריכים, תגידי

סיפרתי להם את מצבי ואמרתי להם שאצלהם . אני צלצלתי אליהם אחרי חודש"
בסדנה זה התחיל ואולי יש להם מישהו מהיוגה שלהם שמבין בדברים האלה אבל הם 

 ."אמרו לי ללכת לקופת חולים

קוראים לזה עליית קונדליני . את מספרת משהו שהוא די מוכר בעולם הרוחני. מטורף"
 "?שמעת על זה. ספונטנית

 .אמרו לי כבר הכל .משהו שמעתי

_________  

מוצבת בפני המתרגל , שנה 5,111-שיש המעריכים את קיומו בכ, בעולם היוגה ההודי
הגולמית לשלוט בדחפי האנרגיה : מטרה אחת עילאית( לנקבה" יוגיני"לזכר " יוגי)"

 הוויהלכדי  באיזור המין יםהממוקמיצר  כוחותלהתמיר . ולכוונם כלפי מעלה שלו
ההארה היוגית קורית ברגע שהערוץ המרכזי נפתח כולו והאנרגיה . נפשית מעודנת
 . מחלציים עד כתר והאדם הופך להיות צינור לאלוהיובערוץ פתוח האישית זורמת 

אלא שלדאבון הלב יוגים רבים לא מצליחים להשיג את החוויה הזו גם בתרגול 
קרה הראשונה שפתוחה כלפי 'מכיוון שבין הצ? מדוע. למיםאינטנסיבי של חיים ש

קרות שכל אחת מהן יכולה 'צ 5קרה העליונה הפתוחה לשמים ישנן עוד 'מטה לבין הצ
חסומה או מעוותת ובכך היא מפירה את זרימת האנרגיה , מעוקמת, להיות מסובבת

 .בגוף כולו

וזאת בהתמכרותה  ,מיםזה בהתמכרותו לס, קרותנו המסוכסכות'כולנו קרבנות של צ
הביטול , החרדות, הריצוי. וההם בפחדם מיחסים, וההוא ברדיפתו אחר כוח, למתוק
כל תחלואי הנפש מצויות במבנה האנרגטי של הנפש , ההרס העצמי, העצמי

החכמה הודית העתיקה מנתחת בצורה מדעית את המכניקה הפסיכולוגית של כל ו
הנגיש רק ליודעי ונים לא רבות איזוטרי וסודי קרות וידע זה היה עד לפני ש'אחת מהצ

 .חן

בבתי ספר רבים במזרח עד היום העיסוק באנרגיית קונדליני נחשבת ידע מסוכן שאין 
אולם עם . אינטימי בין מורה לתלמיד, ללמדו באופן ציבורי אלא רק באורח פרטי

צום בבסיס אנרגיה עהשל אושו דלף הסוד על מאגר ( או גנותו)הרבה בזכותו , השנים
אני זוכר בתקופה שגרתי . עמוד השדרה שמי שלומד לעורר אותו יכול לחולל נפלאות

היו ימים שבעקבות תרגול בוקר מוצלח הייתי מסתובב בין בנייני הפקולטות , באשרם
וחוזר  צהרים זה היה עובר לישברוטט מחיים מוגשמים עד , מאוזן ושלו, בהיר וצח

אל  -המורים בבית הספר למיסטיקה באשרם של אושו  היו מנחים אותנוחלילה ולכן 
הדרך ארוכה ועליות יפות בה אך . אל תאמינו שהגעתם, תדבקו בחוויותיכם הרוחניות

 .כי הצמדות היא תמיד מהאגו, שחררו כל חוויה רוחנית. ארוכותגם נפילות 

אל תהפכו את ההצצה . ל תמהרו להפוך את המתחדש למשתמרבמילים אחרות א
עוד התרו בנו כאשר עסקנו ו הם אמרו" מיינד גיים"זה . הנצחי לעוד טריפ למימד



אסור לעולם להפסיק את התרגול הזה : "בתרגולים להעלאת אנרגיה דרך עמוד השדרה
ותמיד תחזירו את האנרגיה , תמיד תמשיכו את התרגול אפילו בשכיבה. באמצע

 ".לבסיסה בסוף התרגול

 -2אחד שיאמר לה לא היה שם אף . מבלי משים על שתי ההוראות האלה מיטל עברה
תמיד תחזירי את האנרגיה  ,מה שלא יהיה -1. היא תמיד חולפת, אל תאחזי בחוויה

בבוקר לתרגול היוגה  שובי. תתרחצי. תאכלי טוב, תשני טוב. לחזור לגוף: לבסיס
 .הקבוצתי

כשניתחתי את המצב הגעתי למסקנה שפאשופטי אינו דיבוק אלא חלק נפש 
המערכת חטפה : כלומר אין כאן שום דבר מיסטי אלא פסיכיאטרי. שהתגלם לדמות

אורות גבוהים שנלכדו בכלים קטנים : "כמו שאומרים ביהדות. גבוה' זרם בוולטז
 ".יוצרים שבר כלי

אתה נותן לי . "היא נאנחה כשגמרתי לדבר ועייניה פלבלו סיבוב שלם, "אני לא יודעת"
אתה , הייתי אצל קאדי אפילו, אני שמעתי הרבה אבחנות, יאבחנה של עליית קונדלינ

זה לא משנה . שתיתי אייואסקה עם שמאן בכליל. הייתי אצל מכשפה ברמלה? יודע
משהו שם . אם זה קונדליני או דיבוק אני מיואשת לא מאמינה שאני אחזור לעצמי

. לי הכוחזהו נגמר . הזרמים בגוף מחקו חלקים שלמים בנפש שלי. נמחק לי מהמוח
 "…תעזור לי, רפיקי. הוא שותה אותי מבפנים

. אמרתי שאני אלמד את הנושא ואחזור אליה ובכך מלכדתי את עצמי ליחסים איתה
. ואני התחלתי לחקור. את כל יהבה היא הניחה עלי. היא היתה מסמסת לי כל יום

מה בינתים מידי פעם היא היתה מגיעה אלי לפגישות שבהם אני הייתי מספר לה 
למדתי על התיסמונת שלה ואז מנסה להציע לה כל מיני טיפולים מארסנל הטכניקות 

 .אולי משהו בסוף יעבוד, הרפיה, היפנוזה עצמית, דמיון מודרך, ריברסינג: שלמדתי

כמעט בכל פגישה שלנו היא היתה יוצאת באמצעה . מיטל היתה מעשנת הרבה
לא אוהבת לעשן זה  אני בכלל", רה ליפעם היא אמ. החוצה וחוזרת אפופת ענן ניקוטין

הוא שינה לי את הדרך שאני . הרבה דברים"? מה עוד הוא עושה" ".פאשופטי מעשן
הנחתי שאין . לא חשבתי. לא יודע למה. סתם" ?למה לא"? את מאוננת." מאוננת

יש לי אם אתה שואל אז דבר ראשון " ,"הייתי צריך לשאול כנראה. תשוקה… אה… לך
וחוץ מזה כשאני מאוננת זה . מישהו פסיכי יותר ממני. מזדיינת איתו מישהו שאני

. בהארה בבית אורן, הרגעים היחידים שאני מרגישה קרוב לחוויה ההיא הראשונית
אני נוגעת בקצה של הקצה של החויה המיסטית וזה מאד מתסכל אבל  באורגזמה

 ."פאשופטי נדלק מזה

אולי זה . לא אורגזמי, טנטרי כזה, מדיטטיבי, יוגיואם תעשי סקס . עלה בי רעיון ...אוקיי
משום מה לא חשבתי שיכול ש, צריך לעבוד עם מה שיש וסקס? יכול להיות שער

 ?בואי נשאל אותו? תוכלי לפתוח את החסימהככה אבל אולי  ,כלילהיות 

דיברתי בקולי , ית של דולפינים'אייג-שמתי נעימה ניו, עשיתי לה דמיון מודרך להרפיה
זה היה . אבל היא לא הפסיקה לזוז" ועמוק יותר, עמוק יותר"חזרתי על המילים , מוקע



רציתי לשאול את פאשופטי מה זה סקס . 5כמו לנסות להדריך  מדיטציה לילד בן 
אבל אחרי עשר , בשבילו והאם הוא היה רוצה דרך מיטל לעשות סקס גבוה וארוך

אז כשחזרנו לכיסאות " ת מבפניםאני בוער , לא לא יקרה: "דקות היא הודיעה לי
 "?יוני' מה דעתך על מסאז", אמרתי

 ?מה זה

טיפול  זה ' יוני מסאז? לא, יותר יפה. יוני בטנטרה זה השם של הקוס. ואגינלי' מסאז"
שהוא חלק גוף בעל פסיכולוגיה די לאיבר הגברי בניגוד . ואגינהבריפוי עמוק מביא ל ש

היוני הוא חלק , היחידות שלו שתי האופציות בערך ישן בערך אלה או עומד, פשוטה
ביוני בלי  נוגעאף אחד לא . שמקבל לפעמים יחס נוראי, מורכבמאד גוף מאד עדין ו

טיפול הוליסטי שמשחרר מתחים . ולכן המציאו את הרעיון של עיסוי יוני. כוונה מינית
 ." וכאבים עתיקים מהרקמות

  ?כדיוס ומשפשף לעצמו תוך קהמטפל חופר לי ב 

 "?הגניקולוג שלך מתרגש נראה לך"

 "לא נראה לי"

הוא עושה כאלה לכל . רפואי. זה כמו עיסוי רגיל. הוא בבגדים .גם המטפל הטנטרי"
בל בכל מקרה אני א. מיני נשים בכל הגילאים הוא מזמן לא מתרגש מלראות כוס

 ." כבר עם כל המטפלים גבריםלך די . דווקא חשבתי לשלוח אותך למטפלת

לא מאשרם , אני אישה רגילה. אני לא נותנת לאישה לגעת לי שם למטה. סורי"
 ."שלכם

מיים ווהתחילה לצלצל אלי כל י היא רוצה. שכן צלצלה להודיע יטלאחרי יומים מ
ברים בתחום מי הכי מומלץ וכולם המליצו לי ח שאלתיאני . אם מצאתי מישהולשאול 

מישהו , על גברים היה עולה רק שם אחדעל אלינור או על סנדי וכשהייתי שואל 
יסט הפותות 'אז קבעתי לה פגישת הכירות עם המסאג. מפרדס חנה שהוא נורא יקר

אלא שהסשן הזה ספציפית . ח לסשן של שעתיים וחצי"ש 2,111. הבכיר בישראל
הוא צלצל אלי ברגע שהיא עזבה . הבחור לא הסכים לטפל בה. דקות 15נגמר אחרי 

ראית את . אני לא מתעסק בכאלה דברים. היא לגמרי פסיכוטית: אמראת הקליניקה ו
 ?הפנים שלה איך הן קופצות

משהו בה רצה להתמסר , הוא חתיך גבוה עם קליניקה יפה. היא כעסה עליו נורא
, תמצא לי גבר אחר. "חזרתי והצעתי אישה מטפלת והיא חזרה על סירובה. אליו

הרגשתי שהכיוון הזה היה ממש  טעות , "ותסביר לו מראש את המצב שלי. בבקשה
די !" שמישהו ייקח לי את הכאב"...אבל היא היתה מצלצלת כל יום ובוכה לי 

לרגעים חשבתי . אף אחד לא יכול לעשות את זה בשבילך,  הייתי עונה בלב! מפונקת
, אתה גם לא מומחה בזה. בוא: אני לעשות לה את העיסוי ואז ישר תחושת קבס

 ? איך תיגע לה במנוע ותשמור על אתיקה, וה הרוחני שלהואתה גם המלו



. נוכחת במחשבותי די הרבה מיטלחודש של מפגשים גיליתי שכאחרי , בשלב הזה
, באמצע היום במשרד היתה עולה לי תמונה שלה שוכבת במיטה במאורתה החשוכה

בלילות לפני שהייתי נרדם הייתי חושב עליה . מעשנת סיגריה בסיגריה, מתפתלת
אני זוכר ספציפית . מחוללת באהבה קוסמית עם היקום, מרקדת ביערות בית אורן

תחת הכוכבים במדבר ופתאום גל של עצב עלה לי  כשרקדתי' בפסטיבל נטאראז
הודתי לאלוהים עמוקות על הבריאות הנפשית שלי שלפעמים אני חושב . לזכרה

כ לסבל כמו ביחסי "מעולם לא הייתי קרוב כ. שהיא מעורערת ואז נזכר כמה הכל יחסי
 איש שרקדו בפסטיבל תחת כיפת השמים ובעייני רוחי הזמנתי 111היינו . עם מיטל

, חגגתי את בריאותי. המדריכה בתגלית לבוא לרקוד איתי, הבריאה, את מיטל הצעירה
. ואת האופק שעדיין פתוח לפני בניגוד להרבה אנשים בעולם, את עלומיי

 .משהו בך מתחיל למות –כשפוטנציאל המימוש בך מתמצה 
 

----- 

, ם לנסוע ליניבאנחנו צריכי . אני יודעת מה  צריך לעשות. "יום אחד היא צלצלה אלי
 ."שיקח אחריות, הבחור שאצלו הכל התחיל

היה עוזר בסדנה וזה מאד , הוא לא אשם. לא"? מה הוא אשם במצבך? איזה אחריות
שיהיה . אני גם לא אשמה. אני הייתי תמימה. לא אתי לפלרטט עם אחת המשתתפות

לא היה  לפאשופטי, לך ברור שאם הוא לא היה שולח לי מסרים ופותח אותי רגשית
 "?איך אתה בשישי הקרוב. אני מתאמת איתו פגישה .בכלל מאיפה להיכנס

. את כל החפירות שלה סבלתי כתרומה. למיטל לא היה כסף לשלם לי, צריך לזכור
, שאם בסוף הדרך אצליח להושיע אותה מתסמיניה בתחילת המפגשים סגרתי איתה

לפי היומן אלא ש. ח לפגישה"ש 011היא תהיה חייבת לי , ווהיא תחזור לחיים יצרניים
חייבת לי כמה אלפי שקלים ובשלב הזה כבר לא האמנתי בסיכויי היתה שלי היא כבר 

. לא היה לי כוח לבזבז בוקר שישי שלם בנסיעה שידעתי שתסתיים בכלום. הגאולה
, פחדתי לאכזב. להתעמת איתהרצון לא יכולתי לגייס כוח . אבל משהו בה כישף אותי

סקרן לראות את היניב  שאניסיפרתי לעצמי סיפור , הייתי לא אותנטי, לנטושלא רציתי 
 מבולישאולי זה יהיה סרציתי לחשוב . והסכמתי לנסיעה הזה שהיא התאהבה בו

בדרך ניסינו להבין  .למרות שכלל לא האמתי בזה –שהוא יסגור את מה שהוא פתח 
התפתלנו ? תו אהבהלעשות אי ? לתת לו סטירה? התנצלות, מה היא רוצה ממנו

חשבתי על התגובה . בכביש צר בגובה רב בדרך לקראוון שלו בבוסתן במושב בצפון
הוא בטח . שלו כשיראה מה נהיה מהבחורה המוארת שהוא השאיר בבית אורן מאחור

 .יתפלץ

הכניס אותנו למרפסת שהשקיפה על הנוף וכיבד אותנו במיץ גת הוא . לא התפלץיניב 
הייתי נגדו . דק ומזוקן: אכן בחור בעל מראה ישועי, אותובחנתי . מעשה ידיו
 .ה לו את הסיפור מנקודת המבט שלהישבתי לידה בזמן שהיא ספר . מהתתחלה

אני לא . היה לך תפקיד ממש  משמעותי. אתה היית שם כשכל הסיפור הזה התחיל"
אבל אתה עשית משהו שחברה שלי עורכת דין אומרת שאפשר , מאשימה אותך

זה נקרא יחסי , אתה ניצלת את הכוח שלך, אני הייתי תלמידה שלכם. עליו לתבוע



הוא הציע .  הבחור היה מופתע פחות משציפיתי והגיב ברציונליות יבשה." מרות
 .הסכימה מידשיעשה לה טיפול והיא 

? איזה כוח רופס עצר אותי מלהתערב כשהם הלכו לטיפול"! הפוווך"איך לא זעקתי 
זהו שחזור מדוייק של הרי ?? ב תהיה פאסיבית והוא אקטיבימה פתאום שהיא שו

מעלעל , הם יצאו ואני פרשתי לנוח במרפסת מול הנוף. איזה שטות. הטראומה
דקות היא חזרה בפנים  01אחרי . ישן שמצאתי" חיים אחרים"בחוסר שקט במגזין 

פרה איך ישבנו באוטו כשהיא סי . רועגהיה לה . נפולות והוא נשרך אחריה במרחק מה
כ עם גונג טיבטי "ואח, ירדו'קרות עם דיג'הוא השכיב אותה ביער ונשף לה על הצ

עד  עצבן אותהרק וזה " שדה אנרגיה של שלום"הקיש דינדונים סביב גופה ויצר 
 .שקפצה וקטעה את הטיפול

קרה הראשונה ושואב 'יריגו בתוך הצ'מדמיין את המטפל נושף לה בדיג. נחרתי, ברור
בתחנת פז של אבו . הוא ניצל אותה שוב. סקסואלית-פסיכו, פאלית, הנאה אוראלית

הוא לא היה צריך : נימר עצרנו לחומוס ואני אמרתי את המובן מאליו מאוחר מידי
היית צריכה לזרוק לו אותה בפנים  תאאלא ש ,את האנרגיה שלו חזרהממך " לקחת"

זה היתה ניצול הכוח שלך על אישה , ולצרוח שזה היה לא בסדר כי זה היה ניצול מיני
 .חיפצנת אותי רוחנית. תמימה

 .לה היו כאבי ראש כל הדרך. נהגתי הביתה. היא שתתה קולה זירו ועישנה

----- 

תי שקראתי לפני שנים זכר . במשך כל התקופה הזו חיפשתי בתוכי שם שחמק ממני
סיפור על יוגי הודי שחווה מקרה דומה של הארה קלוקלת שעליה ועל תיקונה הוא 

שלי עד כתב ספר אבל שמו פרח מזכרוני והעניין הטריד אותי והפכתי את הספריה 
. בויקיפדיה: במקום הכי ראשון שהייתי צריך לחפש בו שיום אחד מצאתי ציטוט שלו

 . שמו היה גופי קרישנה

מו שבצפון הודו כשבבוקר חורפי 'שנה רצוף בחדר קטן בעיר ג 21קרישנה זה תרגל 
 : זכה להארתו 2301אחד  בשנת 

הרגשתי זרם של אור נוזלי חודר למוחי דרך , פתאום בשאגה המזכירה קולו של מפל מים"
חוויתי תחושה של טלטלה ואחרכך הרגשתי את עצמי נשמט מתוך גופי ... עמוד השדרה

 1."כולי הילה של אוראפוף 

 ,מכיוון שהוא עסק ביוגה כתחביב. אבל הארתו זו היתה התחלה של תקופה נוראית
קרה שהוא טעה באחד , וביקש את הנירוואנה בכוחות עצמו בלי להיעזר במומחים
 בספרו: חייו הפכו לסיוטמתירגוליו ואחרי מספר ימים של שלווה קוסמית אדירה 

Kundalini: The Evolutionary Energy in Man  כיצד איבד את רצונו הוא מספר
הוא הרגיש שאש נוראה מאכלת . שערו שנשר ועורו שהתקלף, יחד עם תאבונו, לחיות

שנים תמימות ודחפו אותו אל סף  21היסורים האלה נמשכו , אותו מבפנים
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הוא חקר בכתבים הוודים והבין שהוא זימן את ההארה שלו דרך הערוץ . התאבדות
של חוט השדרה במקום ( פינגלה)דרך ערוץ השמש  הקונדליני שלו עלתה בו: הלא נכון

המתואר בכתבים טנטריים כממוקם בצידו השמאלי של ( אידה)דרך ערוץ הירח הצונן 
היה : "הוא תרגל יוגה תוך דגש על הורדת האנרגיה לבסיסה וזה פעל . עמוד השדרה

ומילא … ובו ברגע חלף ברק כסוף בזיגזג דרך חוט השדרה, כאילו נקרא חוט עצבי, קול
 ".את ראשי בזוהר של אושר במקום הלהבה שעינתה אותי

מאז התיקון העצמי קרישנה היה למורה ומדריך שכתב ספרי הדרכה רבים ובם הוא 
ישותי המתבוננת " :ים המוארים שהוא חימתאר בלשון ציורית ועשירה את חווית החי

ו עד להיכן מוקפת תמיד בהילת אור שמתרחבת מכל צדדיה עד למרחק אינסופי א
לכל הדימויים החזותיים שאני רואה ישנה תצורה מאירה על רקע של . שדמיוני מגיע

, אני רואה את כל גופי וסביבותיו חדורים באור זה. זהו מצב הוויה שלא ייאמן. אור רך
 2."קרינה חיה שממלאה כל חלל בתוכי ומחוצה לי

קודם כל על . היה כפוללמקרא כתביו של קרישנה העצב שלי על הפיספוס של מיטל 
. על הפוטנציאל המפוספס של ההארה ,אבל בנוסף. הכאב שהיא נלכדה בתוכו

היא חוותה בתמימות ובאופן ספונטני חוויה . הנערה נגעה בפסגת האיחוד המיסטי
נעולה מאחורי , היא בתוכה, החוויה הזו קרובה אליה. שתלמידי רוח רבים מייחלים לה
אילו רק נצליח כמו גופי קרישנה לסובב . על המערכתמבנה נפשי מעוות שהשתלט 

 !הגלגל אחור

צריך . זה רק יוגה", אני אומר לה בפעם הבאה שאנחנו נפגשים" ,המסקנה שלי"
 ." קודם כל להחזיר את האנרגיה למקומה

 . היא בקושי מקשיבה, אני מקריא לה ציטוטים מהספר של גופי קרישנה
ניסיתי ללכת לשיעורי יוגה . זה כואב לי", סוף דעתיהיא לא יורדת ל ." אני לא יכולה"

כל הגוף שלי . אני באנטי ליוגה. אני לא מסוגלת לשבת על המזרון. אצלנו בקאנטרי
לא תצליח . אין סיכוי יוגה. כולם כאלה גמישים ושקטים ואני צורחת מבפנים. כואב

 ."לשכנע אותי

את חייבת לעשות את זה ! סלבסי. אבל זו הדרך היחידה להחזיר את האנרגיה לאגן
את מסכימה שמה שגופי קרישנה מתאר . אף אחד לא יעשה את זה בשבילך, בעצמך

גם . גם לו היה טוב בהתחלה ואז נהיה לו רע! זה אחד לאחד? זה בדיוק מה שקורה לך
ואז הוא התעורר על עצמו וחקר את עצמו ואת היוגה . הוא עבד בלי הדרכה של מורה

 !ח"ש 2,111לא ישב בבית עישן סיגריות והלך למרפאים ב  הוא. קרות'ואת הצ

י "ההתעקשות שלה לא לעשות יוגה ולהמשיך לחפש פיתרונות קסם בטיפול  ע
מטפלים גברים שהיא לכאורה מאפשרת להם להיכנס לתוכה בשביל לגרש את השד 

אמרתי את אנוסה . כשאמרתי לה את זה היא התעקשה לא להבין. נראה לי כמו טעות
את בסוג של פוסט טראומה ואנשים . שהו פלש אליךמ. את פלושה? את מבינה. לה

במקום להביא ריפוי הם משחזרים את . בפוסט טראומה נוטים לשחזר את הפגיעה
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לדעתי לשכב מתחת לגבר שמנפנף מעליך קטורת וצועק שמות של מלאכים . הפגיעה
תפסיקי ללכת למטפלים . זה ממש שחזור של הסיטואציה אז כשפאשופטי נכנס אליך

תחזרי . תתקרקעי. תעברי לתזונה אדמתית. קחי מורה פרטית ליוגה. זה לא זה! גברים
 !את צריכה סדר יום. לעבוד

חשבתי , אתה כמו כולם, היא גלגלה עיינים ונאנחה כאילו אומרת" אין מצב רפיקי"
אני . להאני באמת באמת לא יכו. אני באמת לא יכולה. "שאתה היחיד שמבין אותי

 ".די כבר. באמת. רוצה למות

או תרגילי , והפעם במקום לעשות לה דמיון מודרך. שוב השכבתי אותה על המזרון
המצח ונתתי לה להרפות ולהירדם ובזמן שהיא העורף ונשימות רק החזקתי לה את 

אם לדחוף אותה לעבר הריפוי ? באמת הפתרון י זהאול: על בי רעיון חדשישנה 
בוא נלך ? אולי נלך על פסיכולוגיה הפוכה ,הולך ליני והברור ביותר לא הפשוט וההגיו

 .לפתרון הקיצוני ביותר ונברר עד כמה אמיתי הדיבור האובדני הזה

החזרתי אותה לגוף עם צליל פעמון עדין וצפיתי בעצב איך כל הטיקים שלה קופצים 
" מה עשינו"היא התיישבה מטושטשת ושאלה . בה במחול עוויתות של התעוררות

מה את . אבל אולי באמת נלך על התאבדות. נתתי לך לישון. "ואמרתי לה שכלום
זה היה דיבור . היא פתחה עיניים" ?אולי באמת אין טעם להמשיך ככה. אומרת

 .  שמעולם איש לא הביא למולה

_____ 

. להרהר בכל רגע בסופי המתקרב: כך לימד אותי הבודהה. אני לא מפחד מהמוות
 שגרתייםהוא מורה גדול בדתות המזרח וזכר המוות כשמגיע ברגעי היום יום ה המוות

אני עומד במטבח ושוטף כלים שלפתע  .יותר מעניק להם משמעות רחבה יותרב
אבל , לכאורה רגע מבאס של סוף היום. הבנות צועקות זו על זו למעלה במקלחת

אנרגיית , ע משפחתי מתוקזהו רג, מנקודת מבט של מישהו שחייו אולי יסתיימו בקרוב
כוח דרך חיבור ל . כל רעהחיים של שתי הגורות הקטנות שמתגוששות ואין בזה 

זכר הסופיות עוזר , ללא שיפוט חדשאפשר לחוות את המת המשמר של החיים
כחלק מהתרגול . להתחבר לחד פעמיותו של ההווה גם ברגעיו הפחות זוהרים

פשרות שזה עשוי להיות יומי האחרון עלי הבודהיסטי שלי אני מידי בוקר מהרהר בא
: דווקא טוענת את היום בייחוד ומשמעות, אדמות ומחשבה זו במקום להיות מייאשת

 . אותו כמובן מאליו תקחל לא אנסה , לא משנה מה יקרה היום

מצד אחד אנחנו מקדשים את החיים יותר : היחס של המערב למוות הוא קצת משונה
אבא שלי לפני . יכים אותם עד שאין להם שום טעם כללומצד שני אנחנו מאר, מכל

בכל פעם שהוא היה יושב מול קעריות . מותו התחנן שאמצא דרך לעזור לו לגמור
זה לדיאליזה וזה ללחץ דם וזה לצרבות וזה  -הפלאסטיק מלאות הכדורים השונים

... הותשיג לי מש. תשיג לי מורפיום"הוא היה אומר לי ביאוש … להמוגלובין הנמוך
על האפשרות להביא לו כדורי שינה או כל מי שביררתי עימו " …אגמור כברשאני 

יתפסו אותך תגמור . אסור. זו עבירה פלילית, עזוב, מדבקות מורפיום היה אומר לי
שורפים גופות במרחב הציבורי כחלק . במזרח המוות הרבה יותר מוחצן ונגיש. בכלא



הסבל האנושי מוצג ברחוב על , לא מורחקיםנכות , כאב, חולי: מהפרקטיקה הדתית
. ותם תמורת נדבהכולם מנופפים באומלל, נכים, עוורים, אלפי גווניו בדמות מצורעים

הוא הפסיק לקחת את התרופות : חתם על הפסקת הטיפול א שליבסופו של דבר אב
: ברור לי שעוד בחיינו נתחיל לראות כאן הוספיסים כמו בשוויץ. ימים מת 0ותוך 

בהם מלאכים בלבן עוזרים לך לסגור את , קומות ראויים שמנגישים את המוותמ
 .הבאסטה יפה

את , אני כאן בשבילך. בואי בפגישה הבאה נבדוק האם את באמת רוצה למות"
 " ?איך את רוצה למות. בואי נסתכל למוות בעיינים… בואי, משלמת לי כסף

נראה לי בקפיצה ", זמן לענותלקח לה . היא לא האמינה לטוויסט הפתאומי בעלילה
 "?זה לא נגד החוקים שלכם. אני לא מאמינה שאתה מדבר איתי על זה, מהבניין שלי

אנחנו ממציאים עכשיו את האתיקה של משבר . מה זה חוקים ומי זה אתם"
 "?עד כמה באמת את רוצה למות. בואי נשים את זה על השולחן. הקונדליני שלך

פשוט איך שאני מתחילה , יש לי המון מה להגיד. לת לזהאני ממש מייח… אני? רוצה"
. הם לא מבינים שאני כבר מתה… לדבר על המוות אנשים מתחילים להשתיק אותי

כמו שפעם . יותר משאני רוצה להחלים אני רוצה למות. אין שום דבר בתוך הגוף הזה
 ."ככה עכשיו למות, בילדות רציתי להתחתן

כי גם ללכת . אני אעזור לך ?מלווה הרוחני שלך למוותרוצה שאני אהיה ה... אוקיי"
אחרת  מדוייקלסגור כאן יפה וצריך , יש כמה דברים שצריך לעשות. צריך לדעת איך

 ".מלווה רוחני למוות. מה שזה אומר" "?מה זה אומראבל " ".חוזרים לעוד גלגול
 ."נכון"." להיפרד מהמשפחה" "?מה עוד. למשל" "?שתעזור לי לכתוב מכתבים"
על הכל צריך . הכל פתוח" "?אני צריכה לדבר איתם או שמכתבים זה מספיק"

אבל זה המוות . הייתי נפגש איתם לפני שהייתי הולך, אם זה היה המוות שלי. להחליט
הם לא יתנו לי . לא בא לי" ".תודה וסליחה הייתי אומר" "?ומה היית אומר להם ".שלך

ומה " ".אפשר גם במכתב, אז לא חייבים" ".בסוףהם משוכנעים שאני אבריא . ללכת
סיכום . צריך סיכום של הגלגול הזה" ".אתה תגיד. לא יודעת" ".נו תחשבי" "?עוד

? על החרא הזה שקרה לי? על מה להודות רפיקי" ".והודיה. מה היה לנו כאן. הסיפור
חת קטנה עשיתי טעות א? זה מה שמגיע לי, הייתי ילדה יפה ותמימה? על האונס הזה

. אני לא אהיה משמעותית לאף אחד. אני לא אהיה אמא לעולם...! ועכשיו אני מתה
אני רק , אין לי תשובות. צריך למצוא משהו. משהו. לא יודע" "?על מה להודות תגיד

יודע שלמות בהודיה זה לפרוש כנפים לגלגול החדש ואילו למות בתחושת כישלון 
ולא ? באמת רפיקי? ותלך איתי על המוות" ".ברוהחמצה זה ישר גלגול נוסף אותו ד 

אם תמותי בראש מורם כמו כלה גאה . אני אלך איתך אם תמצאי הודיה" "?תסתבך
אם . תהיי עם זה. על מה את מודה -תחשבי על השאלה שלי . ולא כמו קרבן מסכן

, הצוואה, המכתבים, אני אעזור לך עם כל השאר, תמצאי משהו להודות עליו
 ".אני אהיה המלאך התומך שלך ,הסיכומים

------ 



זה מקצוע . מלווה רוחני למות: שנים רבות אני יודע שזו תהיה הקריירה האחרונה שלי
שישב ליד מיטת  –כמו כומר מוודא  –אנשים צריכים מישהו , שהולך ונהיה נדרש

מה היה : חוליים ולא יכחיש את המוות אלא יעורר אותם לחשוב עליו מחשבות סיכום
 ?ממי אני צריך לבקש סליחה? על מה אני מודה? מה למדתי? פה

היתה לה חוויה קוסמית שמעטים . אני ידעתי בדיוק על מה היא צריכה להגיד תודה
הדימוי של , היא קיבלה הצצה למימד שמעבר למציאות. האנשים שחוו כמותה

ראתה  היא. המאזניים בעלות האינסוף כפות מלווה אותי מאז שהיא סיפרה לי עליו
היא קיבלה , את המציאות שמאחורי הסבל הגדול של ההזדהות, את הנצח הדינמי

אני בטוח שלשם היא גם תלך . הצצה למקום שאנשים דתיים מייחלים להגיע אליו
נשמה חופשיה ממשקלם של הבשר ושל הכאב . למקום של אור גדול -אחרי המוות 

יך לעזור לה זה לראות את כל מה שצר. שמקבעים אותה לנאראטיב שבו היא קרבן
שתפריד בין הקרבן שהיא נהייתה לבין מלאך  –ולו רק באופן שכלי  –הנתק בין השנים 

 .כך היא תראה שהיא קיבלה מתנה. האור החופשי שעדיין נמצא בעמקי נפשה

, ישבנו בחדרה האפל והמעושן. לפגישתנו הבאה נסעתי אליה לבית שלה בראשון
קומות שבו  5גג הבנין היא רצתה לקפוץ מ. ם צהריםתי איתאכל , פגשתי את אמה

את בטוחה שאת רוצה . "היה לה מפתח למנעול שפתח דלת ברזל גדולה. היא גרה
. התיישבנו ליד הדודים. שאלתי כשהבטנו למטה" ?שאמא שלך תראה אותך מרוסקת

אחרי שתמותי יזכרו שעלית . זה לא טוב שיראו  אותי פה. "פתאום רציתי להתחבא
תקפצי . חפשי מקום אחר. תקשיבי", במעלית אמרתי לה." בואי נרד. מישהו לגג עם

ובינתים חשבת על מה את ", חזרנו לחדר שלה." אבל לא פה. לאיילון מגשר ההלכה
אני רוצה להרוג את ", היא אמרה בעיינים יבשות" ?"על מה אני מודה" "?מודה

מודה הזאת כדי שהאנס בגללו אני צריכה להרוג את מיטל הח. הפאשופטי הזה
והבטתי בעיינייה היבשות ופתאום הבנתי שגם " מסכנה מיטל. המאנייק הזה ימות

 .דמעותיה נלקחו ממנה

עלינו לגג של הקניון והסתובבנו בגינה העליונה . פגישתנו הבאה התקיימה בעזריאלי
אסור שזה . אסור לעשות את זה באימפולס. "למצוא מעקה שאפשר לקפוץ ממנו

 !"אני רוצה לגמור עם זה כבר !רפיקידי " ."למות חייבים מתוך מודעות. מיאושיהיה 

רמזורים , העיר פועמת בחיים, הבטתי למטה לתנועת בין הערביים הסואנת בדרך בגין
, מונחי מטרה ומעליהם, תכליתיים, כולם ממהרים, יםאופנים חשמלי, מהבהבים

זה . "בוהה בהתרחשות, צפה בחלל ,כמו לווין מנותק מעל כדור הארץ, מיטל, לצידי
 ." אני אשמח לקפוץ מכאן", בריחוק היא אמרה." כבר לא קשור אלי כל זה

עכשיו . המקום הזה טוב גם בעייני", התנתקתי ופניתי חזרה למעלית הקניון" ,מצויין"
, היא נשארה בוהה למטה. פתחתי את הדלת והמתנתי לה." נשאר להחליט מתי

ותפסתי את ידה ומשכתי אותה  במהירות חזרתיעלולה לזנק וופתאום נהבלתי שהיא 
את צריכה לקבוע תאריך שיהיה יום המוות שלך ועד . "העמדתי אותה מולי, מהמעקה

 .היא ענתה בעצב" סגור" "?סגור. כל המכתבים וכל הסיכומים היום הזה נגמור את
ל בעוד שבועיים אז אם תחליטי ע. חודש זה יכול להיות יותר מידי, שבוע זה מעט מידי"



 ."זה נותן לנו שתי פגישות לסגירת הקצוות הפרומים

 .היא הביטה בי כאילו אני אויר

------ 

היתה לי תחושה שהתכנית שלי . מיטל נעלמה לי לשבועיים ואני לא יצרתי איתה קשר
שהצורך לתכנן את הסתלקותה מעורר . שהקרבה למוות חיברה אותה לחיים. עובדת

קבעתי עם רבנית טקס גירוש "אחרי חודש היא כתבה לי . עצמהש לבה חיבור מחוד
 "שדים בבקשה תבוא איתי

. שוב היא מחפשת פיתרון קל? מה אני הנהג שלה. התחיל להימאס לי. התעצבנתי
כי פחדתי , כתבתי חזרה בקוד! זה לא עובד ככה. שמישהו יקח לה את המחלה

 "?ירדת מזה? ליין-ך הדדמה עם תארי ", להשאיר עדויות לתכנית ההתאבדות
י של קקי מחייך היא כתבה לי 'היא נעלמה ליום שלם ורק אחרי ששלחתי לה אימוג

רפיקי תודה באמת תודה על כל : "ר בפייסבוק'חזרה ואני מביא ציטוט מדוייק מהמסנג
לא הספקתי כלום . אבל אני לא יכולה למות סתם ככה, מה שאתה עושה בשבילי

לא עשיתי , לא עבדתי בשום עבודה עם משמעות, לאהבה טובהלא זכיתי . בחיים שלי
וזה . אין לי כוחות לזה? איך אני אהרוג את זה, קרותיש בי חיים שמבקשים ל , ילדים

 " …כ צעירה"זה לא הגיוני שאני אמות כ. גם לא הגיוני

----- 

ר 'לא האמנתי איך האישה הזו הצליחה לסנג. הנסיעה היתה להתנחלות בגוש עציון
אולי צריך להגיד מילה על אופי מערכת היחסים שלנו בשלב . אותי להיכנס לשטחים

הייתי לכאורה המדריך שלה אבל היא לא עשתה שום דבר . היא שלטה בי לגמרי: זה
היא השתמשה בי באופן . היא גם לא קיבלה אף אחת מאבחנותיי. לעשות שהורתי לה

אין , למה הסכמתי לכך. פקיד נהגבשלב זה של היחסים שונמכתי לת; הכי לא מתנצל
דין אשר תמיד הייתי איש של חסד יותר מ, סך הכל אינני גבר חזק. לי תשובה ברורה

חשבתי שאני . ואני חושב שבשלב זה של הסיפור פשוט נגררתי אחר העלילה
עד שלב מסויים האמנתי בכוחי לחולל שינוי . לא יותר מסטטיסט -התסריטאי והנה 

היא  -כל כך הרבה מבואות חסומים לא נותר אלא להודות באמת אבל אחרי , בחייה
שעה בחניה עד חצי חיכיתי לה , עצרנו במקווה במערב ראשון. צריכה נהג ולי יש אוטו

 ".סע: "שהיא חזרה ושערה הרטוב נופל על כתפיה ובפיה הפקודה

קפצו עד רגע ההרדמות עוד , בורד ונרדמה-ביציאה מאילון היא הרימה רגלים על הדש
אולם עם השינה היא הפכה לגוש של דממה , בה פה ושם הכתפים או גיד בצוואר

בכניסה לפנימיה . ביקשתי עבורה מנוחה נכונה, רציתי שהדרך תארך בלי סוף. עמוקה
שם קיבלה אותנו במאור פנים אישה חמודה , התיכונית בכפר עציון היא התעוררה

. ויה שביס צבעוני ומשקפים דקות לאפהעט, כרסתנית ועגלגלה, רבנית נמרצת, ביותר
י הטיקים "לא הופעלה ע. היא התייחסה למיטל באופן הרגיל ביותר שראיתי

חביבותה היבשה ותכליתית השרתה עלי . התזזיתיים והעוויות הפנים המשונות
עברנו דרך חדר המורים שם היא הכינה חליטת תה צמחים לשלושתנו וכל . שלווה



בסופו של מסע היא פתחה את הדלת לאולם  .יה המיוחדתהזמן הסבירה על הפנימ
על  שטיח סיָני צבעוני ומספר , שבמרכזו, מואר בנאונים, חדר לימוד חסר חן, קטן

. כשהן ראו אותי הנגינה נפסקה. שנגנו ניגונים חסידיים, כריות ישבו כחמש נשים
ים אתה אבל בינת", היא אמרה בנעימות" עוד מעט ידידיה יצטרך לצאת מהחדר"

 ."מוזמן לשבת בצד ולהקשיב

את מיטל הן הכניסו לתוך מעגל ולרגע אחד היתה דממה ואז הרבנית פצחה בנאום 
הקנאי שבקנאים הדתיים הציע לאחוזת , אפילו הרבי מסטמאר, ואמרה שדבר ראשון

אני מאמינה מיטל . "שעדיף שתלך לפסיכיאטר טוב, דיבוק שהביאו לפניו לגירוש
לכן בטקס שנעשה . "היא אמרה ברוב תבונה" שהרבה מזה הוא עניין פסיכולוגי ,יקרה

בכניסת שדים לגוף של  ותאנחנו פחות מאמינ. 'שדים'ולא ' גירוש'פה לא יהיה 
והשירות שניתן לך בטקס הזה יעזור לך , ויותר בנשמות המחפשות את תיקונן, אנשים

היא החוותה בידה על  ",נחנוא. ר את גאולת השכינה בתוכךלמצוא בסופו של דב
עשינו את הטקס הזה מספיק פעמים בכדי לדעת שאלו ", חבורת הנשים שסביבה

 הדיבוק. את צדיקה. הם אינם חוטאים. שדבק בהם קילקול הם לרוב טהורים ותמימים
 ."דווקא הם ישרי דרך וטהורים. והם לא. גורם לאנשים לחשוב שהם רעים לכאורה

אז נבקש מידידיה הנהג הנאמן שלך שעליו נאמר : "ים טובותבפנ היא פנתה אליואז 
שיקריא  'ִהנֵּה ָאֹנִכי ֹשלֵַּח ַמְלָאְך ְלָפֶניָך ִלְשָמְרָך ַבָדֶרְך ְוַלֲהִביֲאָך ֶאל ַהָמקֹום ֲאֶשר ֲהִכֹנִתי'

למען אחי ורעי אדברה נא , יהי שלום בחיילך שלווה בארמנותייך': 'תהילים פרק קכב
. הקראתי. היא הגישה לי ספר "'אבקשה טוב לך, אלוהינו' למען בית ה, שלום בך

 .הפרחתי לה נשיקה באויר ואז ליוו אותי לדלת

ל מחוץ לאולם נשכבתי והרפתי "ועל שולחן קק, הבאתי שמיכה וכרית, הלכתי לאוטו
ברגעים לפני שנרדמתי הספקתי עוד לשמוע אותן . הייתי יותר מידי עייף. אחיזה

ושירתן " שלווה בארמנותיך, יהיה שלום בחייך"רות את הפסוקים שאמרתי חוזרות וש
" קול באישה ערווה"בבחינת , ותהיתי אם זה חטא להקשיב להן, היתה נעימה כל כך

 .ועם המחשבה הזו נרדמתי

אבל יכולתי לראות שמשהו , פניה היו חתומות כרגיל. היא יצאה משם אחרי שעתים
ישבתי מטושטש כשהיא עישנה שתי סיגריות ברצף  .היה קר נורא, מיוחד קרה שם

 .קבלה תיקיבל ח לעמותה ו"ש 111 תיתרמ. ואז קמתי להסדיר תשלום
בהתחלה הם ישבו במעגל ובירכו אותה , הטקס היה ארוך: באוטו היא סיפרה בערך כך

וכמה שהיא נשמה , וסיפרו לה על המעשים הטובים שהיא עשתה בחיים האלה
זה היה פותח לב  .בהתחלה, עם פאשופטי, זה היה כמו אזש והיא הרגישה, טהורה

 . לתדר של הלב, לאהוב, הן חיברו אותה לזיווג .נעיםו

השכיבו אותה ככה שהראש שלה היה על הירכים של אחת והרגלים על אחת והן  אזו
 אני משחררת אותָך: "החזיקו לה את הידים וליטפו אותה כמו תינוקת והן שרו לה

אחרי שהיא למדה את ." אני אומרת לך תודה, בהשלמה אני משחררת אותָך, באהבה
אני " "(אני שרתי לפאשופטי. כן!" "??רתש! ??את)"הניגון היא שרה גם היא 

ואז הן ." אני אומרת לך תודה, אני משחררת אותך בהשלמה, משחררת אותך באהבה



. כן" "?לרקוד?? את)"רקוד והיא התחילה ל , הקימו אותה והתחילו להרביץ בתופים
פעם , ואז היא ראתה את פאשופטי.  והיא הרגישה קלה ושמחה ובבית"( רקדתי איתן

כמו סמור או , הוא היה נראה כמו חיה קטנה, ראשונה היא ראתה את הפנים שלו
לרגע , היו לו פנים קטנות וסובלות והיא הרגישה חמלה כלפיו, כמו חיה נרדפת, בואש

הוא עדיין בתוכי כמו . לא רפיקי", "?הוא יצא, זהו? הוא יצא)"נה הוא ממש יצא ממ
ולרגע היא ראתה אותו והבינה שהוא ."( אני יודעת, אבל הוא יצא ממש בקרוב ,תמיד

והרבנית אמרה שהיא לא יכולה לשלוח את הרוח סתם לחלל כי צריך , נשמה סובלת
ואז . י הוא נשמה סובלתושסך הכל נדרש כאן תיקון הומאני כ, לשלוח אותה לאנשהו

ראתה תמונה של רישיקש והגנגס שיורד מההרים והוא כחול וצונן והיא  מיטל
החליטה שצריך להחזיר את פאשופטי להודו וכשהיא אמרה להם את זה ואז הן תקעו 

והיא הרגישה כאילו פאשופטי סובל מאד בתוכה והיא , בשופר והרעישו בתופים
אני משחררת אותך "שה שתחזור על המנטרה ראתה אותו כמו דג והרבנית ביק

ואז היא צרחה וצרחה כי הדג גדל וגדל בתוכה ." באהבה אני משחררת אותך בהשלמה
ופתאום נגמר לה הכוח והיא נפלה וכנראה התעלפה , והיא הרגישה שהיא מתפוצצת

 ,ידיים ושרו לה מזמור לתודה 21-ב' כי הדבר הבא שהיא זוכרת זה שהן עשו לה מסאז
 ".זה היה הפעם הראשונה שבכיתי מאז שכל זה קרהו"

זה היה , נזכרתי שמתוך שינה שמעתי את השיר הזה שאיתו הן סיימו את הטקס
מזמור הודיה מתוק שהן שרו בקולותיהן הגבוהים ואני ידעתי שמשהו טוב ' תהילים ק
ֹבאּו ְלָפָניו , ִשְמָחהבְ ' ִעְבדּו ֶאת ה, ָהָאֶרץ-ָכל' ָהִריעּו ַלה: מזמור לתֹוָדה: "קורה שם

 ."ִבְרָנָנה

הכסף שבוע אחרי זה היא עשתה לי העברה בנקאית על . המהלך הושלם. זהו
שלחה לי העתק של האסמכתא ואפילו לא אמרה , ששילמתי לעמותה בכפר עציון

 .פשוט נעלמה. שלום

------ 

 :אחרי שנה קיבלתי הודעה

 .ה"צבי משתפר מאד בתשמח לשמוע שמאתה בטח , הי רפיק מה שלומך
 ?את מתחזקת? מה קורה

 . וסמיילי" כן"היא שלחה 
 : והיא הסבירה לי מה היא לומדת צלצלתי אליה

השיעור שלי הוא להתחבר לדמות לאה . אני לומדת להיות בהודיה ובברכה תמיד"
בעצם יש . כולנו הילדים של לאה. שהיא האמא של שבט יהודה שהוא העם היהודי

לאה היא הפוריה והיא מחוברת לאדמה ואני לא . רחל ולאה: נשיםבכל אישה שתי 
אז אני לומדת להודות לשם על החסד שהוא בבחינת גואל . הייתי מחוברת לאדמה

 "…זה המלכות. ישראל כי מלאה יוצא זרע דוד המלך שזה התהילים

שהיא חוזרת על חכמה שאינה באמת שלה אלא … בלה-הרגשתי שזה קצת בלה
. מה שהיה חשוב זה שמיטל מצאה בית. אבל זה בכלל לא היה חשוב. החכמה יד שני 



היא שכרה חדר בכפר עציון ומצאה אמהות חדשות והנה היא מחכה לשידוך עם איזה 
לפני חצי שנה היא נסעה לרישיקש עם אבא שלה . חוזר בתשובה מתוק והכל מדוייק

ומאז הדמעות שלה והיא החזירה את פאשופטי למים , וגם שם היה לה מאד מדוייק
 . ושהיא מתפללת בכל יום ואומרת תודה על הניסים והנפלאות, חזרו אליה

. סגרנו את הטלפון וחשבתי שמה שהיא היתה צריכה זו בסך הכל אנרגיה נקבית טובה
מאגרי הנשיות בה כמעט . במשך שנים היא הגדירה את עצמה לפי המבט הגברי

 . הבריאה, האישה האמהית, רכיטיפ חוהואזלו והנה בחיק היהדות היא מצאה את א

___ 

 :מספר הגיגים לסיום

למדתי שבלי חיבור למימד ? אז מה למדתי מהתקופה עם מיטל על משברים רוחניים
למדתי שכל . 01בגלל זה מלמדים קבלה רק מגיל . אין הארה אמיתית משמרה

עצמם שעושים הרבה סמים ומספרים ל, הרוחניקים הצעירים שרודפים אחרי הארה
פוחדים . אינם אלא אנשים שפוחדים מקשר" מעבר לעולם התופעות"שהם 

קראתי לזה " תסמונת המושיע. "מהתנועה הנקבית של החיים, מאמא, מהמתמשך
אבל לא יודעים , המרגש של החיים מתחדשאנשים שמכורים לפן ה: במקום אחר

 .אנשים עם הפרעת קשב שמשתעממים בקלות. להתמיד בקשר או בעבודה

כשם אין . משמר של ההוויהאלא שאין יכולת התבוננות בעצמי ללא חיבור לפן ה
. אינו יכול להתבונן בעצמו" מתחדשה. "ד.ס.הארה אמיתית שבאה מתוך טריפ ל

עמדת תצפית שמבחינה , היכולת להתבונן חייבת להיות קשורה בנקודת מבט יציבה
קוף בין התופעות היא אם נקודת המבט מקפצת כ . בין תופעה אחת לתופעה אחרת

אנחנו יכולים להתבונן  משמרהאך ורק מתוך . ולבחון אותן תפוס אותןאינה יכולה ל 
זה מה שהיה , התמדה .יציבולתפוס אותו ולכן הדגש ברוחניות על תרגול  חדשבמת

היא . היא איבדה את החיבור לעמוד היציב שהחזיק את כפות המאזניים. חסר למיטל
ת הכאוטית של התופעות העולות והיורדות  וזוהי מחלת ים נתקעה בתנועה הקוסמי 

והקהילה העניקו לה נקודה , הסדרים, המצוות, הדת. סבל שאין כדוגמתו, נפשית
היא קיבלה . הזמן והמרחק, קבועה בתוך הנפש שממנה ניתן לאמוד את הגודל

 .פרופורציה וכך הסימפטומים שככו

זו , סים העניקו לה את הרוחניות השלמהדווקא חיי הבינוניות הדו, במילים אחרות
הוא הנוף שמשתנה עם כל תנועת  תחדשאם המ: שמשלבת את שתי נקודות המבט

 פירושאז ההארה השלמה , היא עמדת התצפית היציבה שמרוהמ, כף מאזניים
את  וגםאת השינוי התמידי של המציאות כולה בכל רגע ורגע  גםהיכולת לראות 

 .  מתוכו אנו צופים בגלי הים העולים ויורדיםש' אני'ה, העמדה הקבועה

 


