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הריפוי: עוף החול
התיקון של יסוד האש הוא אחד המיוחדים בכל המסע שלך. האש משתמשת בכוחות המוות והופכת אותם לחיים. שלב התיקון 
של יסוד האש הוא השלב הראשוני ביצירת חיים חדשים. אבל גם החיים החדשים שתיצור יכללו פגישה עם שיקופים שלילים. 
בפעמים שבהם תיפגש עם קושי או רוע בעולם הפנימי, הכלים של יסוד האש יחלצו לעזרתך. ככל שתזהה מהר יותר שהגעת 
לנקודת הכשל של יסוד האש, אתה תצא מהמצב מהר יותר. השיקופים השלילים שמורידים אותך למטה, והתהליכים הרגשים 
שאתה עובר ימשכו פחות זמן. הדיכאונות והמצוקות בנפש לא ימשכו שבועות או חודשים בגלל טריגר אחד. אתה תעבור מספר 

ימים של עיבוד רגשי ותחזור לעצמך. כשתתקדם בתהליך הפנימי תוכל לעבד תהליכים תוך מספר שעות בודדות.  

את התיקון של יסוד האש מסמלת חיה שלא קיימת בעולם הזה. לפי הקבלה לא רק אדם וחוה השתתפו בחטא עץ הדעת, אלא 
גם בעלי החיים. מתוך כל בעלי החיים, היה יצור אחד שלא הסכים להשתתף בחטא עץ הדעת, הוא עוף החול. לפני חטא עץ 
הדעת, המוות לא היה קיים, ולכן גם בעלי החיים לא מתו. לא היה יצר של טרף ביניהם, הם חיו בשלום. לאחר האכילה מעץ 

הדעת כל המשתתפים קוללו בקללת המוות. היחיד שלא מת הוא עוף החול, אומרים שהוא חי  בגן עדן עד עצם היום הזה. 

לעוף החול יש מחזור חיים מוגדר, כאשר הוא מסיים מחזור חיים, הוא נשרף והופך לאפר. ואז מתוך האפר, הוא קם לתחיה 
מחדש למחזור חיים נוסף.

ויסוד האש הוא יסוד שיכול  לפי הראיה הקבלית מכל אחד מבעלי החיים בטבע, אתה יכול ללמוד על תכונות בנפש. מאחר 
להפיל אותך חזק, חשבתי שיהיה מתאים ללמוד איך לעבור אותו מהיצור היחיד בעולם הזה שלא חווה מוות. גם אתה נמצא 

בתהליך של תחיית מתים. כדי לחזור לחיות כדאי ללמוד מהיצור היחיד שקם לתחיה כל פעם מחדש. 

כדי שעוף החול יקום לתחיה, עליו לעשות פעולה מיוחדת. עליו להסכים להישרף ולהתמסר לאש ששורפת אותו.  אם הוא 
יחשוב שהוא הולך למות, הוא יפחד ויתנגד לשריפה. אבל בגלל שאין לו תודעה של מוות, הוא מאמין ויודע בידיעה שלמה 

שהוא יקום לתחיה מתוך האפר. 

מהתהליך שעובר עוף החול אתה יכול ללמוד על המסע שלך בפרדס. הכניסה לפרדס לא נגמרת בתהליך על הטראומה. עם 
הרגשות והמחשבות שלך, אתה תמשיך להיפגש גם אחרי שתבריא. העולם הפנימי הוא חלק ממך. בתוך החיים שלך אתה 
עובר כל הזמן לידות מחדש. כל יום הוא מחזור חיים בפני עצמו. ולכן גם את יסוד האש תפגוש יותר מפעם אחת במהלך חייך. 
המחזוריות הזאת יכולה לדכא אותך אם אתה לא מכיר את תנועת ההתחדשות. עליך ללמוד מעוף החול איך להתחדש כדי 

להבריא. 

לשרוף  עליך  להתחדש  כדי  ושונה.  אחרת  למציאות  ומעבר  מסוימת,  ממציאות  מלא  ושחרור  ניתוק  משמעותה  התחדשות 
ואמונות שמגבילות את ההתקדמות שלך. עליך לשחרר מטען שמכביד עליך. השיקוף השלילי הוא התדמית  תפיסות עולם 
שסיגלת לעצמך. מקומות שאומרים לך שהכל ימשיך להיות אותו הדבר, שאתה לעולם לא תשתנה. שאף פעם לא תקבל מה 
שאתה רוצה הם מחשבות שמעידות על חוסר התחדשות. כשאתה מרגיש זקן בנפש שלך, זה אומר שאתה צריך לשרוף את 
התפיסות והאמונות הקודמות שלך כדי לחיות מחדש. כדי להגיע לחיבור עצמי עליך להסיר שכבה אחר שכבה כדי להגיע למי 
שאתה באמת. לנקודת האמת שלך. בכל פעם תסיר מסך נוסף שמסתיר לך חיבור עוצמתי ועמוק יותר לזהות האמיתית שלך. 
ולכן כל החיים במילא הם תהליך אחד גדול של חיפוש. אם אתה לא מסכים לשרוף את מה שמיותר בתודעה, את המחשבות 

והתפיסות הישנות שלא משרתות אותך, אתה לא מתפתח. אתה מתנגד לגדילה וללידה מחדש.

הכי  המחשבות  עם  מתמודד  אתה  שלך.  הפנימי  בעולם  הרעל  את  שורף  שאתה  אחרי  לתחיה  לקום  משמעותה  התחדשות 
רעות וקשות שיש לך על עצמך, מכיר בעצמך צדדים שלא האמנת שקיימים. ההסכמה לפגוש אותם היא הסכמה להישרף 
ולהפוך לאפר מתוך ידיעה שתקום לתחיה אחר כך. עוף החול מסמל את המחזוריות של התהליך הפנימי שלך, בתוך החיים. 
הוא מלמד אותך שבתוך כל מהלך החיים שלך אתה תתחדש ותישרף לאפר בכל פעם חדש. השריפה היא חלק מהמחזוריות. 
אבל כשאתה יודע שאתה קם לתחיה האש לא שורפת אותך, היא לא מתפשטת. האש שלך מאוזנת ומכוונת אותך לעבור את 
התהליך בפנימיות שלך. היא עוזרת לך להכיל את הכאב, אתה מרגיש שהכאב מחטא את הפצע הפתוח בלב שלך. כשאתה 



מסכים להישרף אתה עומד בתוך כבשן האש ויודע שאתה הולך לצאת משם עוצמתי יותר. כל טריגר, קושי או כאב שאתה נפגש 
איתו הופך להיות אתגר והזדמנות לקבל עוצמה גדולה יותר.  

עוף החול משתמש במוות כנקודת העוצמה שמאפשרת לו ללדת את עצמו מחדש. ההבדל היחיד בינך לבין עוף החול, זה 
שהוא לא מזהה את המוות כמוות. אין לו תודעה של מוות ולכן בשבילו השריפה היא חיובית. 

התהליך שאתה עובר בחיים מפגיש אותך כל הזמן עם חלקים שאתה צריך להסיר מהתודעה כדי להוליד את עצמך מחדש. 
הריפוי שלך טמון בכך שתמשיך את המסע, תמשיך להתפתח ולגדול. תממש את הפוטנציאל שלך כל פעם יותר ויותר. עוף 
החול מסמל את האין סופיות של החיים. הוא מסמל לך את החיפוש שמשאיר אותך בתהליך של פיתוח המודעות. כל עוד אתה 
בתהליך של חיפוש, אתה נמצא בתנועה. התנועה והחיפוש בעולם הפנימי שלך הם כוח החיים בעצמו. השיעור שמלמד אותך 
ותהליך של התחדשות משמעותו חיבור לכוח  - הוא התנועה של החיים עצמם. תנועה  עוף החול הוא העובדה שכוח החיים 

החיים. הוא מלמד אותך שהאש לא חייבת לכלות אותך, היא כוח שמוליד אותך לעולם חזק יותר.  
 

עוף החול מלמד אותך שכדי לחיות עליך להתמסר למחזוריות ולרצף. לשמור על עקביות ולהמשיך לתרגל את הכלים. לא 
משנה איזה כלי תבחר לתרגל, העיקר שתכוון אותו להנעת התהליך הפנימי שלך. הוא מלמד אותך לשאוף תמיד למעלה, 
לחפש, להציב מטרות ולכבוש אותן. כל פעם קצת גבוה יותר. עיקרון הרצף יגרום לך להבין שבריאת העולם שלך מחדש טמונה 
בהנעת התהליך שלך. כל יום עליך לדאוג לבריאה מחודשת של המציאות, באותו יום בלבד. לאחר שתעבור מקטע דרך או 
תקופת זמן בחייך, תוכל לראות את השינוי הגדול שעשית בכל הזמן שעבר. תסתכל אחורה, ותראה איך כל הימים מצטברים 
לתקופת זמן שבה למדת המון על עצמך ועל החיים.  העבודה ביסוד האש היא לתפוס את עצמך בזמן היסורים. להבין מתי 
הכאבים שלך עולים, מתי הכעס שלך עולה ומתי האש יוצאת מאיזון. כל מצב של התמודדות עם רגש שלילי, הוא אתגר שיכול 
להעצים אותך ולקדם אותך במסע. יסוד האש מלמד אותך שהטריגרים הרגשים הם מקפצה בתהליך הפנימי. הם הזדמנות 

להתחדשות. 

זאת הנקודה שרבי אלישע נפל בה. הוא חשב שלא יכול להיות תיקון לזהות השלילית שלו. הוא חשב שהרוע הוא סופי, ולעולם 
לא יהיה טוב יותר. הוא לא האמין שהוא יכול להתחדש ולהשתנות, הוא לא חשב שהוא יכול להיפרד מהזהות המעוותת שהוא 
פגש בעולם הפנימי. הוא אמר בוודאות שאולי לכולם יש סיכוי והזדמנות לחזור לעצמם, אבל הוא בעצמו אבוד לעד. הוא חשב 

שלעולם לא יוכל לשוב הביתה, לעולם הפנימי שלו, ולכן יצא בנזק מהפרדס.
יסוד האש מלמד אותך שההסכמה להיפגש עם הרגשות ולעבד את הטראומה, היא ההתחדשות שלך. אתה פוגש פנים אל פנים 
את הרגשות הכי עוצמתים, ומסכים לחוות את הכאב כדי להתנתק ממנו ולהבריא. הידיעה שהוא יגמר מאפשרת לך להכיל 
אותו. אתה חווה את השריפה מבפנים בידיעה שהאש הזאת תוליד אותך מחדש. ואפילו בזמן התמודדות עם כאב וטריגרים, 

אתה יודע בוודאות שהמצב שאתה נמצא בו לא סופני. 

לרגשות  מעל  להתעלות  לך  שעוזרת  מאירה  תובנה  המחשבה.  את  לך  שמסדרת  התובנה  מגיעה  הפנימית  השריפה  אחרי 
המהלכים  את  תבין  או  שלמדת,  אחרים  דברים  לעומק  תבין  פתאום  אחרת.  הדברים  על  להסכל  לך  תגרום  היא  הכואבים. 
הרגשים שלך בצורה ברורה יותר. כשהתובנה הזאת עולה היא מתחילה את תהליך הלידה מחדש. מאחר והתהליך הזה כל כך 
מיוחד, הוא גם קשה להתמודדות. ליסוד האש יש עוצמות גבוהות, ולכן המלך האכזר רוצה להשאיר אותן בשבי. הוא ישתמש 
בכל האשליות כדי לגרום לך לחשוב שהאש  אמיתית. לפעמים אתה תרגיש שאתה לא מסוגל להתמודד עם מה שעולה ממך, 
אבל ברגע שתבין שזאת לידה מחדש אתה כבר תתמסר לתהליך. העיקרון שמלמדת אותך האש הוא להיפגש עם השיקוף 

השלילי ולהתמודד איתו בלי לברוח.

עצם ההסכמה שלך להתמודד עם הרגש הכואב היא העוצמה של יסוד האש. 


