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שיעור מס' 72: 
לסלוח באמת 

אם ייתכן שיש מפתח אחד שיכול לפתור כל בעיה ביחסים 
שלנו? התשובה היא כן, יש מפתח כזה: סליחה. ועם המפתח 

הזה אנחנו יכולים להפוך כל כעס לפיוס. 
כשאנחנו סולחים, אין טעות או מעידה שלא ייפתרו. וכשאנחנו 
לא סולחים, אפילו הכלים שלא נשטפו בכיור הם סיבה לקריסת 
יחסים  מערכות  הרבה  כך  כל  רואים  אנחנו  ואם  כולה.  המערכת 
משובשות בזוגיות ובמשפחה ובעבודה, הסיבה היא הקושי הגדול 

שיש לכולנו לסלוח.
איך קשורה סליחה לפתרון בעיות? הקשר יהיה ברור אם נבין 
מהי סליחה: סליחה היא היפוכה של האשמה. והאשמה היא המקור 
שני  הם  וסליחה  האשמה  הזוגיים.  המאבקים  כל  צומחים  שממנו 
איבה  יחד. האחד מביא  יכולים לחיות  מנוגדים שלא  נפש  מצבי 

והאחר – אהבה, זה מביא מלחמה וזה מביא שלום.
אמנם נדמה לנו שאנחנו סלחניים מאוד. עובדה, אם מבקשים 
אבל  לך".  סולח  "אני  בקלות:  אומרים  אנחנו  סליחה  יפה  מאתנו 

האם זאת באמת סליחה? 
יותר  לא  זאת  אשם,  השני  בצד  לראות  ממשיכים  אנחנו  אם 
מאשר האשמה שהתחפשה לסליחה, והמסר שלה הוא: "פגעת בי, 
אותך".  להעניש  אפסיק  אני  והגון,  טוב  כך  כל  כיוון שאני  אבל 

וסליחה כזאת אף אחד לא צריך. 
סליחה אמיתית היא מצב נפשי הפוך מהאשמה. היא הכרה בכך 

־שכולנו לפעמים פוגעים, כולנו לפעמים אגואיסטים וכולנו לפ
עמים לא נחמדים. גם אנחנו. סליחה היא, אם כן, רשות לכל אחד 

מאיתנו להיות אנושי ולטעות, ולתקן את טעותו בלי להיענש. 
מחו להאשמה  אמיתית  סליחה  בין  בהבדל  להבחין  קשה  ־לא 

טינה,  בלבנו  משאירה  לסליחה  מחופשת  האשמה  לסליחה.  פשת 
ולהתפרץ  לחזור  כושר  ומחכה לשעת  בשקט  בתוכנו  שמבעבעת 
עם האשמה חדשה. זהו החומר שממנו עשויים המשקעים, הטינות 
והנקמנות. סליחה אמיתית יוצרת הרגשת רווחה בתוכנו ובינינו, 

כאילו אורח לא נעים הסתלק סוף סוף מביתנו. 
־במצב נפשי של סליחה מריבות דועכות מעצמן, וניגודי הש

קפות לא הופכים אותנו יותר לשני מחנות עוינים, אלא מזמינים 
אותנו לדון, לברר, לשוחח, להבין, ללמוד ולפתור. 

רק  בנפשנו  מופיעה  סליחה  לסליחה?  הופכת  האשמה  איך 
כאשר אנחנו מצליחים לראות את "האשם" כפי שהוא באמת: יצור 

־אנושי עם חולשות בדיוק כמונו, שבדיוק כמונו תוקף כאשר תו
־קפים אותו, ובדיוק כמונו פוגע כשפוגעים בו, ובדיוק כמונו מת

גונן כשדוחים אותו, ובדיוק כמונו מזלזל ומעליב כשלא מעריכים 
אותו. 

המפתח לסליחה נמצא, אם כן, במעבר ממצב נפשי של "הוא 
ואלה הם שני מצבי  "הוא בדיוק כמוני".  אשם" למצב נפשי של 
הנפש שיקבעו אם נקדיר את השמים הפנימיים שלנו בטינה, או 

נאיר אותם בסליחה. 
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מה דעתך על חייזרים וחוצנים המגיעים אלינו מהחלל? 
י.ל. מירושלים 

עם לא ידענו. היום, בזכות טלסקופ קפלר שחיפש – ומצא 
– כוכבים הדומים לשלנו,  אנחנו יודעים יותר. בגלקסיית 

־שביל החלב שלנו יש מיליארדים רבים של כוכבי לכת. לפי מח
עשויים  מהם  ממיליארד  יותר  אסטרונומים,  של  והערכות  קרים 
לאפשר קיום של חיים. אלו הם כוכבים הנמצאים בחגורת "זהבה" 

־– חגורה סביב שמש בה התנאים מאפשרים קיום חיים דומים לש
לנו. גם אם רק בכוכב אחד למיליון התפתחו חיים, אנו מדברים על 
קיום של אלפי צורות חיים שאינן מוכרות לנו, וכמעט ודאי הוא 
שחלקן מקיימות גם יצורים תבוניים. מלבד גלקסיית שביל החלב, 
יש ביקום המוכר לנו עוד מאות מיליארדי גלקסיות... ובכל אחת 
מהן, כנראה, גם כן מאות מיליארדי כוכבים... היעלה על הדעת 
הביניים  בימי  לאנשים  היה  שקשה  כשם  חיים?  יש  אצלנו  שרק 
לקבל שכדור הארץ אינו מרכז היקום ושהוא סובב סביב השמש, 

־כך אולי קשה לנו היום לקבל שיש, כנראה, צורות חיים רבות ונו
ספות, ושאיננו מיוחדים ובלבדיים. 

רבים  כוכבי לכת  הנראה  ככל  יש  כן,  אם  לבדו,  הפיזי  ביקום 
מפותחים  מהם  שחלק  ובהנחה  תבוניים,  יצורים  יש  שבהם  מאוד 
הרבה יותר מאיתנו )באחרים יש אולי רק חיידקים ונגיפים(, יתכן 
מאוד שהם פיתחו אמצעי תעבורה מהירים מאוד שיכולים לעבור 
מרחק של שנות אור בדקות או בימים. חשבו מה היה חושב אדם 

־שחי בתקופת האבות ביהודה, אם מישהו היה אומר לו שניתן לע
בור את הדרך ממצרים לארץ כנען תוך כמה דקות )במטוס מהיר(. 
לא הייתה לו כל אפשרות להניח שזה אפשרי: הרי לסבא שלו זה 
לקח שנים! כיום המרחק בין הכוכבים הוא אדיר, אך האם מישהו 
גם אנו  נגיע  נניח, לא  כי בעוד 100,000 שנה,  מעלה על הדעת 

לכוכבים מרוחקים? כנראה עוד הרבה קודם לכן. 
זאת, רק לגבי היקום הפיזי. אך בהחלט אפשרי – כמעט  וכל 

־ודאי – שיש יקומים שאינם פיזיים; כלומר שאנו לא יכולים לה
אך  דמיוני,  נשמע  זה  בעבורנו.  "שקופים"  והם  כלל,  בהם  בחין 
אסטרונומים יודעים כיום כי רוב החומר הקיים ביקום אינו נראה 
הוא   – קיים  שהוא  רק  לא  אפל:  חומר  אותו  מכנים  הם  לעינינו. 
מהווה את רוב רובו של היקום! ובוודאי ש"חומר אפל" זה מרכיב 
אף הוא מיליארדי גלקסיות שאינן פיזיות, בהן חוקי המרחב והזמן 
שונים משלנו. מרחק של אלפי שנות אור בעבורנו, בעולם הפיזי 
הזה, עשוי להיות דבר של מה בכך לישויות מממד אחר, בו ניתן 
לדלג בין גלקסיות במהירות הבזק. ואם נניח שיש ישויות תבוניות 
המסוגלות לנוע בחלל, ושהן אינן נראות לעינינו בהיותן בנויות 
מחומרים בלתי פיזיים, אזי האפשרות שיש חוצנים וחייזרים היא 

כמעט ודאית – למרות שאיננו פוגשים בהם בדרך כלל. 
היינו  לו  האדם:  בני  על  מאוד  מרחם  הקב"ה  כי  כתוב  בזוהר 

־מסוגלים לראות את כל הישויות, המלאכים ושדים הקיימים בעו
להמשיך  יכולים  היינו  ולא  ובאימה,  בפחד  מתמלאים  היינו  לם, 

לחיות כלל. 
־אני מניח שכיום, בכדור הארץ, יש מספר רב של אורחים ומב

קרים שרובם בלתי נראים לעינינו. ייתכן שניתן לקיים איתם קשר 
טלפתי – ואלפי אנשים טוענים שזה קורה להם. אני אישית איני 

ההרמו עיקרון  כי  מאמין  שאני  היות  ומחוצנים,  מחייזרים  ־פוחד 
ניה ושיתוף הפעולה של כל הברואים גובר על עיקרון התחרות, 
החשדנות והאלימות. ובהכירי את המין האנושי, אני סבור כי מי 
יצור  יצליח להסתדר עם כל  שמצליח להסתדר עם בני האדם – 
הסיכוי  אחרות,  במילים  לה.  ומחוצה  שלנו  בגלקסיה  אחר  תבוני 
שיצורים מעולמות אחרים יהיו מטורפים או מסוכנים יותר מאיתנו 

הוא נמוך מאוד. זה כמעט בלתי אפשרי. 

פ

מערכת "לאשה" מבהירה כי המדור אינו מהווה המלצה, והפונים אל המיסטיקנים 
המרואיינים בו עושים זאת על דעתם בלבד

מצאתי את עצמי מחוסרת עבודה. 
והקמתי  יזמתי  ולהפוך ליוצרת עצמאית.  "החלטתי לעשות מפנה בחיים, 
ובו אני מוכרת מוצרים שהמצאתי, שהם גם  'פילים',  אתר אינטרנט שנקרא 
הרעיון  בבחירת  לי  שעזר  רווח,  עמרי  אחי,  עמד  לצדי  עצמי.  לאימון  כלים 

־ובבנייה הטכנית. כשהאתר עלה לאוויר, הרגשתי לראשונה את היכולת לנ
ווט בעצמי את חיי, והחלטתי להמשיך ולגדול". כך נכנסה למסלול הלימודים 

הרוחניים שמפורט בתחילת הכתבה, מסלול שבסופו הגיעה אל לוח החזון. 
12 אנשים, ביניהם רופאת נשים, מאמנת אישית, סופר, סטודנטית לרפואה 
סינית, יועצת תעסוקתית, מטפל בעזרת כלבים, צלמת )אני( ועוד, התכנסנו 
בסלון ביתה של ענבל רווח, לסדנה להכנת לוח חזון. לפני החלק המעשי ספרה 

־לנו ענבל על הטכניקה, ובעזרת מדיטציה קצרה הובילה אותנו לאווירה הנכו
נה: "זאת הכנה לקראת התהליך. צריך לתת שקט לתודעה ההגיונית, שרגילה 
ותלשנו  במגזינים  דפדפנו  החדר,  ברחבי  התפזרנו  והוכחות".  עובדות  לקבל 
מהם תמונות שהתחברנו אליהן, או טקסט שדיבר אלינו. בסיום התהליך יצרנו 

מהכל קולאז' מודבק על קרטון ביצוע. 
"יצירת הקולאז' היא כמו היריון קטן", אומרת ענבל. "צריך לטפח אותו, 
צריכים  להגשים  שרוצים  אנשים  עליו.  להגן  ולפעמים  אנרגיה  בו  להשקיע 
הגנה מפני בליל הספקנות, הביקורת והציניות. כשאנחנו מאפשרים לעצמנו 
להתלהב ולהתפעם, אנחנו מתדלקים את היכולת שלנו ליצור דברים חדשים. 
– שכבר  הדמיון  בכוח  שנעזרת  זו,  בטכניקה  רב  עומק  יש  פשטותה,  למרות 
ברגעי  שלנו  העוזר  הוא  הלוח  פיזיים.  שינויים  ליצור  יכולת  לו  שיש  הוכח 

חולשה, בלבול וחיפוש. 
"אנחנו מאולפים לקבל מידע ומסרים מפרסומות, ללא כל סינון. בתהליך 
יצירת הלוח, אנחנו מסננים כל דבר מיותר ומתמקדים במסרים הרצויים לנו. 
אלה לא רק מטרות כתובות שהמוח מנחיל, אלא גם דברים שהלב רוצה לראות. 

־"אנשים שזקוקים לעזרה נוספת אני מלווה בייעוץ מעשי ורוחני בדרך לה
הוא  התפקיד שלי  זה  בשלב  כוח.  בה מאבדים  בתקופה  בעיקר  החזון,  גשמת 
להזכיר את הרצונות שהיו, ולנווט במקומות שמהווים מכשול. לא פחות חשוב 
והניהולי  יצירת המציאות עם העולם הפרקטי, השיווקי  לי לשלב את עולם 

ממנו הגעתי". 

ליצור את 
העתיד 

ענבל רווח מעבירה סדנאות ליצירת 
"לוח חזון" – קולאז' של תמונות 

וטקסטים, שעוזרים לאדם להתמקד 
בעתיד הרצוי לו, וגם להגיע אליו 

־למדתי מינהל עסקים, שיווק ותקשורת המונים, אך לאורך כל הש
נים הייתי מחוברת גם לרוחניות", מספרת ענבל רווח על המסלול 
שהוביל אותה, בסופו של דבר, להנחיית סדנאות ליצירת "לוח חזון". 
"בין השאר למדתי קורס טיפול ברייקי, עשיתי ויפסנה וקורס מאסטר אוואטר. 
עם השנים נחשפתי גם לאסכולה הטוענת שאנחנו יוצרים את המציאות של 

חיינו. 
'הסוד', המציג מונולוגים של אנשים המספרים על  "כשראיתי את הסרט 
בכוח האנושי לשנות את המציאות בעזרת המחשבות,  השימוש שהם עושים 
הבנתי את העניין. בהשראת הסרט למדתי מה זה 'לוח חזון', והתחלתי לתרגל 

יצירת לוח כזה על עצמי ועל חברותיי. ראיתי שזה עובד". 
הפרטי  החזון  את  להגשים  ההזדמנות  בפני  ניצבה  והיא  רב,  זמן  עבר  לא 
שלה, ולחבר אליו אנשים נוספים. "בשנת 2008 קיבלתי הצעה מידידה להדריך 
ידעתי שזאת  כן.  ואמרתי  פי בחירתי. התגברתי על מחסום הפחד  סדנה על 
דיווחים על  ואחריה קיבלתי  חזון. הסדנה התמלאה בקלות,  תהיה סדנת לוח 

תוצאות ממש טובות". 
על  המודבקים  וטקסטים,  תמונות  קולאז' של  הוא  להסביר,  יש  חזון,  לוח 
מייצגים  והם  בוחרים בעצמכם,  והטקסטים אתם  משטח קשיח. את התמונות 
את העתיד שאתם שואפים אליו. כדי להיכנס לתהליך יש לפנות לעצמכם זמן 
ולהתנתק מהפרעות חיצוניות, כדי להתחבר להשראה. הכלים שאיתם עובדים 

־כדי ליצור לוח חזון הם דמיון ואינטואיציה: "על כל אחד לאפשר לעצמו לט
בול בעתיד הפוטנציאלי המיטבי שהוא מאחל לעצמו. להניח בצד את הפחדים, 
הספקות והציניות, לשחרר את ההיגיון ואת ההגדרות המילוליות. כשהמוצר 

המוגמר ביד, חשוב להרגיש שהלוח באמת משקף את החלום". 
־לפני כמה שנים החליטה ענבל לעבור לגור עם עופר בן זוגה. מלאה בא

מונה הכינה לוח חזון שהתמקד בבית החלומות שלה. "העזתי להדביק תמונות 
שנראו מוגזמות, למשל תמונה של שטח פתוח גדול, ומולו גבעה עם ברושים. 
זאת הייתה תמונה שנראתה לא קשורה למציאות, אבל למודת ניסיון בחרתי 
שלא לוותר עליה. הוספתי גם תמונות של דלת מקושתת וספסל כחול. בניגוד 
לכל הסיכויים ההגיוניים, אנחנו גרים היום בבית החלומות שאותו דמיינתי. 

אף אחד בעולם לא יכול לומר על זה שזאת מקריות, לוח החזון פשוט עובד".
כדי להגיע לשלב של הגשמת החלומות, היה על ענבל לעבור תקופות לא 
קלות. בעבר היא הייתה חלק מצוות ההקמה הראשוני של "איקאה" בישראל, 
ומשנת 1999 ניהלה את צוות ה"שואו רום" של החנות. "השתתפתי בהטמעת 
הקונספט החדש של המותג בארץ", היא מספרת. "כל חיי ומרצי היו בעבודה. 
אחרי ארבע שנים, כשהייתי בשיא הקריירה, פוטרתי בגלל צמצומים. הייתי 
זקוקה מאוד לחופש שלא יכולתי לפרגן לעצמי באותן שנים, והפיטורים, על 
אף שהיו כואבים, פתרו לי את ההתלבטות הפנימית. יצאתי לחופש המיוחל 

שלא מרצוני, עם אגו פגוע. 
"בימים הראשונים הכאב העסיק אותי כל הזמן, אבל אחר כך הפניתי את 
דפוסי המחשבה שלי לחשיבה יוצרת, ויכולתי ליהנות מהזמן החופשי שהיה לי 
בשפע. כך עברה שנה בה צברתי כוחות חדשים: נסעתי למזרח, קראתי הרבה 
ונחשפתי למידע חדש. אחרי שנה מצאתי עבודה חדשה כתקציבאית במשרד 
פרסום, תחום ששילב הנעה, פרסום והעברת מסרים, אך לא עבר זמן רב ושוב 
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