
לדעת,צריךלמותאיךגם
זהאתשמלמדמיויש

7ירי1!מוסקונהבילי

לרמןמוסקונהבילי

החיים?מןלהיפרדנכונהדרךישוהאםהאחרונותבשעותיואדםעלעוברמה

התובנותאתחולקיםלמותהנוטיםחוליםבליוויהעוסקיםאנשיםחמישה

הקושיעלמספריםהםהמוות.לצדהימצאותשלשניםבמשךשאספוהרבות
הזה;השחרורשלהגדולההחשיבותועלקרוביהןאתלשחררהמשפחותשל

לשינויהרבותהאפשרויותעלומעמיק;ארוךפרידהתהליךשלנחיצותועל

ביותרהאפליםברגעיםגםלמצואאפשרואיךלמוותבקירבההטמונות

גדולחסד

אפלבאוםתומרצילום:לרמןמוסקונהבילי

חדרמנהלשריט,משהד״ראומרלב",שימי

הואלב","שימיוולפסון.החוליםבביתמיון

אתזקורהבאצבעוסופרשנייה,פעםאומר

אחדשכלוהמתנדנדיםהוורודיםהפלסטיקוילונות

מיטה,שבתוכוחלל,שלמטריםשישהמקיףמהם

זמןלפנישהגיעוחוליםיושביםאושוכביםשעליה

האולםלתוךלך,"תאריורועש.צפוףמיוןלחדרקצר

אונים,באיןידייםהדוקטורמריםהזה",ההומה

ספורים".שעותיהםאושימיהםאנשים"מגיעים

למותמקובל"לאממשיך,הואשלנו","בתרבות

חולהשמגיעפעםובכלחולים,בביתאלאבבית,

שהואשהטיפוללמות,נוטהחולהכלומרפליאטיבי,

מל־מתחילהרפואית,תוחלתללאהואמאיתנויקבל

חמה.

$TS1$.מלחמה$TS1$

$DN2$.מלחמה$DN2$יקבלשהחולהכדיברופאנלחמותהמשפחות
נושםשהאדםלגמרישברורלמרותהחייאה,טיפולי

הור־׳אתםצעקות:ומתחילותהאחרונות,נשימותיואת

גים

$TS1$הורגים$TS1$

$DN2$הורגים$DN2$להתפקע,עדצפוףשהכלמכיווןבנוסף,אותו!׳
אתשילווהאחדמאדםיותרלהכניסלאהיאההוראה

והמו־הקשישותאחתהיאבחולוןהאוכלוסייההחולה.

חלשות
$TS1$והמוחלשות$TS1$

$DN2$והמוחלשות$DN2$,וכו־ילדים,עשרהעדמונותוהמשפחותבארץ

לם

$TS1$וכולם$TS1$

$DN2$וכולם$DN2$בשעההידאתלוולהחזיקאבאלידלעמודרוצים
וזע־בכיכולליםהאבלותומנהגיחייו,שלהאחרונה

קות.

$TS1$.וזעקות$TS1$

$DN2$.וזעקות$DN2$האחרונותשבשעותאדםבנילראותהלבנחמץ

ביתשלצרלמסדרוןהמוצמדתבמיטהשוכביםלחייהם

ואנשים".רעשתנועה,הומהמיוןבחדרצפוףחולים

החו־שהתפרסםהבריאות,משרדשלאחרוןבדוח

דש,

$TS1$,החודש$TS1$

$DN2$,החודש$DN2$זו־בישראלהאוכלוסייהמכלל15%שרקנכתב

כה

$TS1$זוכה$TS1$

$DN2$זוכה$DN2$מאודמעטיםפשוטות,במיליםפליאטיבי.לטיפול

הראויהבסביבהלהיותמותנו,לפניזוכים,מאיתנו

האחרונות.בשעותיולאדם

בקרוביקבלוואת,לעומתוולפסון,החוליםבבית
המתאימיםמהחוליםאחוזיםמאהפליאטיביטיפול

פת־עםשבאהאחת,רופאהבזכותהכללשם.שיגיעו

רון.

$TS1$.פתרון$TS1$

$DN2$.פתרון$DN2$מסד־אתעכשיוחוצהוהיאפטלוןטלד״רשמה

רון

$TS1$מסדרון$TS1$

$DN2$מסדרון$DN2$שהרימהלפרויקטבדרכהמהיריםבצעדיםהמיון

בארץ,ויחידראשוןפליאטיביחדרהחולים:בבית

להםויאפשרמשפחתוובנילמותהנוטהאתשיקלוט

בשקט.להיפרדיחד,להתכנסיוכלושבונפרדחלל

הותא־כולםהכיסאותהצבעים,המיטה,התאורה,

מו

$TS1$הותאמו$TS1$

$DN2$הותאמו$DN2$אונקו־ורופאהאדריכלידיעלהפרידהלתהליך

לוגית,
$TS1$,אונקולוגית$TS1$

$DN2$,אונקולוגית$DN2$עצמה,ופטלוןסוציאליתועובדתרוחניתמלווה
ורופאהלכאבמומחיתדין,עורכתרופאה,שהיא

היחי־היאהרפואיהצוותשלבמיליםפליאטיבית.

דה

$TS1$היחידה$TS1$

$DN2$היחידה$DN2$מהיותר"איןשקט:בקוללהגידשיודעת

לעשות".

הגדול"הואפטלון,אומרתנודע",מהלא"הפחד

לאףממשיכים.שלחוויהלנוישאדםכבניבפחדים.
הכיהפחדוזהחידלון,שלחוויהאיןמאיתנואחד

תמידאנילכןבתרבות.מקוםלואיןכימדובר,פחות

אנשים".עםזהעלמדברת

לש־שלהההתייחסותרוחנית,וכמלווהכרופאה

לבי

$TS1$לשלבי$TS1$

$DN2$לשלבי$DN2$המקובלת.הרפואיתמהגישהשונההחייםסוף
המוות,סףעלשלפיההרפואיתהתפיסהלמשל,

להרדיםמידצריךדמויות,לראותמתחילכשהחולה

שה־היאהמקובלת"המחשבהבעיניה.שגויהאותו,

חולה

$TS1$שהחולה$TS1$

$DN2$שהחולה$DN2$,אבלמהתרופות,לוואיתופעותלושישהוזה

תה־הגוף,אתהנשמהשלהעזיבהבתהליךשלבזהו

ליך
$TS1$תהליך$TS1$

$DN2$תהליך$DN2$הגוףהסוףלקראתלזהות.שאפשרדפוסלושיש

יותרנעשותהנשימותהדם,בלחץירידהישנהנחלש,

והופךמשתנההעורצבעסדירות,ולאאטיותויותר
רואיםשהםאומריםאנשיםשבוהשלבזהלחיוור.

נמצאיםשלאאנשיםעםמדבריםשהםאודמויות,

מושיטהגוססהאדםאתרואהלוהשעדמיבחדר.

הנ־מתרחשתואזבמישהו,אוחזהואכאילוידיים,

שימה

$TS1$הנשימה$TS1$

$DN2$הנשימה$DN2$,עזבשמשהוברוררושםשמשאירההאחרונה

הגוף".את

הדרןסוףבשירות
בדיר־שנתייםלפנילראשונהפטלוןאתפגשתי

תה

$TS1$בדירתה$TS1$

$DN2$בדירתה$DN2$סל־חתכנושבהעליזהמטבחבסצנתאביב,בתל

טים

$TS1$סלטים$TS1$

$DN2$סלטים$DN2$התרחשזהכלגדול.שולחןסביביחדואכלנו

שכו־נשים,קבוצתשללמפגשלבקשתיכשהוזמנתי

לן
$TS1$שכולן$TS1$

$DN2$שכולן$DN2$רופאותהמוות:כלומר,הדרך,סוףבשירותעובדות

מומחיותורופאותגריאטריותרופאותאונקולוגיות,

לחייהן,ה-04בשנותרובןצעירות,נשיםלכאב.
שבחרוומוכשרות,אינטליגנטיותחיים,מלאות

שעו־וילדיםגבריםנשים,לידיוםאחרייוםלהימצא

זבים

$TS1$שעוזבים$TS1$

$DN2$שעוזבים$DN2$מתרחקיםהאדםבנישרובמרחבהחיים.את
חבר־בסיטואציותעליושהדיבורמאש,כמוממנו

תיות

$TS1$חברתיות$TS1$

$DN2$חברתיות$DN2$כדיעדשמחותומפרדיכאוניכמורבידי,נחווה

נימוס.חוסר

הזה,במקוםלשהותללמודכדיאליהןהצטרפתי
בחרדהאותיומציףהגרוןאתלישחונקהגושבלי

רקייפרםידעתי,הזה,הרגשיהחנקמחדש.פעםכל
שובלעמודכדיבשנים,אחורהתודעתיתאחזוראם

אחיעלשוטריםשניהודיעושבהבדלת,הדפיקהמול

שמתה-41,בןוהחסוןהבריאהחכם,הצעיר,

וס־מרושלתנשקבתאונתבחנוכה,קרהזהבמפתיע.

תמית,

$TS1$,וסתמית$TS1$

$DN2$,וסתמית$DN2$בש־במודיעין,צעירממכביחניכיועםכשצעד

דה

$TS1$בשדה$TS1$

$DN2$בשדה$DN2$נוקהולאצה״לשלאימוניםכשדהסומןשלא
נפץ.מחומריכראוי

לע־ברחתיולהתאבל,לעצורבמקוםמותו,אחרי
שייה

$TS1$לעשייה$TS1$
$DN2$לעשייה$DN2$נסי־עבודה,ילדים,חתונה,החיים:שלהרועשת

עות,

$TS1$,נסיעות$TS1$

$DN2$,נסיעות$DN2$ושיחותשניםאחרירקגדושות.תוכניותאינסוף

באותםנקרשפורקן,מצאשלאהרגשישהכאבהבנתי

הת־שבההזמןשבנקודתחוסם.לגוששהפךעדימים

רחש

$TS1$התרחש$TS1$

$DN2$התרחש$DN2$המשפחהאתוהפךשהרעידצפוי,הלאהמוות

התא־ולאנפרדנולאוהתאבנו.כולנוקפאנוכולה

בלנו.

$TS1$.התאבלנו$TS1$

$DN2$.התאבלנו$DN2$ואיןארוכות,שניםליממתינההזאתוהעבודה

אניהזהוהכואבהדומםהגושאתלפרקכדיברירה,

להמ־אוכלאזורקאותו,לפרוםאליו,לחזורצריכה

שיך

$TS1$להמשיך$TS1$

$DN2$להמשיך$DN2$,חיי.לשאריתהלאה

אמרהלחיות",יודעלאלמות,יודעשלא"מי

קובלר־רום,אליזבתד״רהמוותשלהגדולההכוהנת
בעולם,ומטפליםרופאיםלאלפילהראותשהצליחה

המגענאורה,וגישהמסויגתלאאהבהשבאמצעות

והפילו־שינוי.מחוללתחוויהלהיותיכולהמוותעם

סוף

$TS1$והפילוסוף$TS1$

$DN2$והפילוסוף$DN2$זקנהחיים,שחקרמונטיין,דהמישלהצרפתי

לכןהמוות,לנונכוןמתייודעים"איננואמר:ומוות,
לה־פירושובמוותלהתאמןמקום.בכללונחכההבה

תאמן

$TS1$להתאמן$TS1$

$DN2$להתאמן$DN2$.לה־כיצדלמדלמותכיצדשלמדמיבחירות

שתחרר

$TS1$להשתחרר$TS1$

$DN2$להשתחרר$DN2$."עלהדרך,סוףעלעמוקההבנהרקמעבדות
נכוןמידהקנהליתעניקהבנתי,כךשנשאר,הזמן
ליתאפשרהזאתוההבנהלעשות.שאבחרדברלכל

חשבו־שנים:עליסוחבתשאנימהמכללהיפטרגם

נות,

$TS1$,חשבונות$TS1$

$DN2$,חשבונות$DN2$לטו־לבכאביזעם,עלבונות,פרידות,כאבי

בת

$TS1$לטובת$TS1$

$DN2$לטובת$DN2$יותר.שקטנינוח,טרי,מבט

פט־שלבביתההראשונההשבועיתהפגישהאת

לון
$TS1$פטלון$TS1$

$DN2$פטלון$DN2$מתאווההספראתשכתבהלובן,דוריתהעבירה"

הלב,שללטרנספורמציהביכולתהעוסקלאהבה",
שישליחסיםאישילסיפוקמתשוקהבמעברכלומר

זאתגםהיאהאחר.שלהצרכיםוראייתנתינהבהם

הינ־)פילוסופיההבהגוודגיטהאתלעבריתשתירגמה

דית

$TS1$הינדית$TS1$

$DN2$הינדית$DN2$)הק־בשיחתנבחריםפרקיםקראהממנועתיקה
בוצה.

$TS1$.הקבוצה$TS1$
$DN2$.הקבוצה$DN2$שאמרההראשוניםהמשפטיםאתזוכרתאני

מת־למותשהולך"אדםהקטן:בסלוןכשהתיישבנו

חיל

$TS1$מתחיל$TS1$

$DN2$מתחיל$DN2$הסבי־היאומצטמצם",והולךרחבמאודממקום

רה,

$TS1$,הסבירה$TS1$

$DN2$,הסבירה$DN2$אובדנים,שלסדרהבעצםהואהמוות"כי

ומתע־וחיתולכאביםעםלבדבמיטהאתהשבסופם

סק

$TS1$ומתעסק$TS1$

$DN2$ומתעסק$DN2$להיותהופךאגוצנטרישהואאדםשלך.בהפרשות

אשמהרגשימתלוויםולוהבעצמו,ומרוכזמצומצם

שאיןהיאהאחרתהאופציההסביבה.עלנטלותחושת
ממקוםמתנהלוהאדםהסימפטומיםשלדרמטיזציה

מח־וקמלההולךהגוףכשאובדןלגמרי,אחרנפשי

בר

$TS1$מחבר$TS1$

$DN2$מחבר$DN2$יותר,גבוהל׳עצמי׳הנשמתילמקוםדווקאאותו

ומ־היינולא׳מעולםההינדית,הפילוסופיהלפישבו,

שא־והסעירוהעלוהללוהמשפטיםנהיה"׳.לאעולם

לות,
$TS1$,שאלות$TS1$

$DN2$,שאלות$DN2$חודשיםבמשךעמוקות,ושיחותמחשבות

העולם.אתשעוזבלאדםהנכוןהיחססביבארוכים,
עםלראיונותיצאתישממנובסים,ליהיתההקבוצה

שמ־פסיכולוגיתפליאטיבית,רופאהאנשים:ארבעה

דמה

$TS1$שמדמה$TS1$

$DN2$שמדמה$DN2$ומ־בהוספיסאונקולוגיתאחותבטיפול,מוות

קימה

$TS1$ומקימה$TS1$

$DN2$ומקימה$DN2$אחרתהתבוננותשמלמדתקבוצה״תעצומות״

אנ־שמלווהאחד,וגברעצמםעלסרטןחולישל

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$סופם.אל

לשחררללמוד

סביבואני,הילדיםכולנו,עברנומת,זוגי"כשבן

ליאמרהחיינו",כלנשכחשלאנפשימסעמיטתו,

ואב60בןטסלר,יקישלהטלפוןאתליונתנהמכרה,

חברכשליווהשנה,11לפנישהביןילדים,לחמישה

שישומרגישמהמוותמפחדלאבכללשהואחולה,

בר־פירנםאזעדקרב.שמותםלאנשיםלתרוםמהלו

ווחה

$TS1$ברווחה$TS1$

$DN2$ברווחה$DN2$כשהתק־שונים.ניהולבתפקידימשפחתואת
בלה

$TS1$כשהתקבלה$TS1$
$DN2$כשהתקבלה$DN2$שללקורסנרשםעיסוקו,אתלשנותההחלטה

חייהםבסוףחוליםלליוויהמכשירהעמותה"אחווה",

המוות.עםולהתמודדות

אומרהואב׳אחווה"׳,שלמדנוהראשון"הכלל

בעלימלהיותלהיזהרצריכיםשאנחנו"הואכעת,
החולה,ביןהיחסיםשמערכתבגללהזה,במקוםבית

נז־בעמדתנמצאשלאהמלווה,לביןנזקק,שמאוד

קקות,

$TS1$,נזקקות$TS1$

$DN2$,נזקקות$DN2$למטו־לתתהואשליהתפקידשוויונית.אינה

פל

$TS1$למטופל$TS1$

$DN2$למטופל$DN2$חופשי,באופןשלוהמשפחהעםלדבראפשרות

מקסימלית".ערנותעלשומראניוכאן
מדוע?ערנות?

אתלסייםמוכןיהיההחולהשבושלבמגיע"כי

אותו,לשחררמוכנהתהיהלאהמשפחהאבלחייו,

והמ־המטופלהמשפחות,ברובאגואיסטיים.מטעמים

שפחה

$TS1$והמשפחה$TS1$

$DN2$והמשפחה$DN2$אכזרי,משחקזהורגשותיהם.אתחושפיםלא
כשחולההשני.הצדדרךעצמועלשומרצדכלשבו

׳חםתגיד,לרובהמשפחהלמות,עומדהואאםישאל

איתנואתהמדבר?אתהמהעלפתאום?מהוחלילה,

הזהבמקוםכילעשות,נכוןדברלאוזהלתמיד.כאן

והשארתהאמתאתממנומנעתעליו,שומראתהשבו

׳גםבזה:לואומראתהלמעשהמטופל.ולאבודדאותו



שותפים׳".לאאנחנושלךעמוקיםהכיבחששות

שלומוחולבובתוףמתרחשמההבנתהלמיטב

החיים?אתלעזובשעומדאדם

מד־וכולםבהכחשהנמצאחולהשבוהמקום"ישנו

ברים

$TS1$מדברים$TS1$

$DN2$מדברים$DN2$אותומשאירוזהקייםאינוכאילוראשומעל

זהעללחולהשישהכעסיםוישנםעצומה.בבדידות

ובנו־בחיים.נשאריםהשארוכללעזובשסומןזהשהוא

סף,

$TS1$,ובנוסף$TS1$

$DN2$,ובנוסף$DN2$החו־מתנקזהתסכולכלהאונים,חוסרהגוף,עלבון

צה.

$TS1$.החוצה$TS1$

$DN2$.החוצה$DN2$אנשיםהרבהמלווהאניהפרידה.צערגםזה,ולצד

ולאילדיםלהשאירהחוששותאמהות.60-40בגילאי

ונ־משפחההקימושלאאנשיםאותם,יגדלמייודעות

שארים

$TS1$ונשארים$TS1$

$DN2$ונשארים$DN2$הדבריםאחדהפיזי.מהסבלוהפחדהבדידותעם

ישפיזי.סבליהיהשלאהואמידלחוליםאומרשאני

מרגיע".מידוזההסבלאתלמנועאמצעים

משפ־בבנימוקףכשהואבביתוימותשאדם"כדאי

חתו

$TS1$משפחתו$TS1$

$DN2$משפחתו$DN2$יותרנכונהדרך"זוטסלר.מוסיףחולים",בביתולא

בפ־לדרכוויוצאבביתונפטרכשאדםהחיים.אתלסיים

עם

$TS1$בפעם$TS1$

$DN2$בפעם$DN2$רגעזהבדלת,עומדתכולהוהמשפחההאחרונה

לאמאהחזקתיאנילעוזב.כבודנתינתשלרגעמיוחד.

הקבורה".לרגעעדלתכריכיםמבעדהידאתשלי
האונקולוגיתלמחלקהטסלרמגיעבוקרבכל

החוליםשמותאתהראשיתמהאחותומקבלבאיכילוב

לשו־ומציעלאדם,ניגש"אניקשה.מצוקהאצלםשזיהו

חח

$TS1$לשוחח$TS1$

$DN2$לשוחח$DN2$.שת־מהכל׳עלשואל,הואנשוחח?׳מה׳עלאיתו

רצה׳,

$TS1$,שתרצה׳$TS1$

$DN2$,שתרצה׳$DN2$חוליםאצלהןהמחלה,שלשלבבכלעונה.אני

ומתןמשאמנהליםהםחדשים,חוליםאצלוהןותיקים

אתלסייםמוכןאניהאםלילה.עדמבוקרהמחלה,עם

יותרשאיןמביןהחולהשבושלבמגיעמוכן?לאאוחיי

בשלבהקרב.מותואתומקבלמשליםוהואלעשותמה

חו־אותו.תשחררהקרובהשהמשפחהצריךהואהזה,

לה

$TS1$חולה$TS1$

$DN2$חולה$DN2$סבי־האנשיםשלהסכמהבליחייואתלסייםיתקשה

בו.

$TS1$.סביבו$TS1$

$DN2$.סביבו$DN2$מבחינתם,לעזוב.בעיהאיןלמותשעומדיםלילדים

אבלחדש.משחקיםבמגרשלשחקעכשיוהולכיםהם

ילדיםוגםמבוגריםגםההורים.שללשחרורזקוקילד

יח־הםהסביבה:שלבקשותלפיבמותםלשלוטיכולים

זיקו

$TS1$יחזיקו$TS1$

$DN2$יחזיקו$DN2$מתים".כךאחרורקהחתונה,עדההולדת,יוםעד

מכפיאחרתמתנהגיםמותםלפניאנשיםהאם

בחייהם?שהתנהגו

לתוכו"מנקזטסלר,אומרהחיים",סוףשל"הזמן
הכ־העלבונות,האהבות,הריבים,שצברנו:מהכלאת

עסים

$TS1$הכעסים$TS1$

$DN2$הכעסים$DN2$היחסיםמערכותבכלשאספנוהרגשותכלסך

מתנ־ממנושברחנומהכללנו.הקרוביםהאנשיםעם

קז

$TS1$מתנקז$TS1$

$DN2$מתנקז$DN2$מקריםובהרבהלברוחלאןיותראיןהאמת.לרגע

הפרי־תהליךאתלקייםכדיאחרונה.ההזדמנותזאת

דה,

$TS1$,הפרידה$TS1$

$DN2$,הפרידה$DN2$לפחותבעינייםהזהלמקוםלהסתכלצריךהחולה

צריךמספיקה.לאהנכונותהמשפחה.וגםאחת,פעם

לתמו־נכנסכמלווה,אני,כאןלדבר.להתחיללפעול,

נה.

$TS1$.לתמונה$TS1$

$DN2$.לתמונה$DN2$פורסאנילדבר,נכונותהמטופלאצלמזההאניאם

היאוהמשמעותהפרידה.תהליךמשמעותאתלפניו

עםכיהכל,אתלהעלותמאודחשובמעגלים.סגירת

לב־אומראנילדרכו.הולךמאיתנואחדכלשנגידמה

ני

$TS1$לבני$TS1$

$DN2$לבני$DN2$תג־תחבקו,שיותר,כמהבחולהתיגעוהמשפחה

שקו,

$TS1$,תגשקו$TS1$

$DN2$,תגשקו$DN2$אישיתאניהחיים.כלעשיתםשלאמהכלתעשו

אומרואניכך,אחרלהתקייםממשיכיםשאנחנומאמין

להתנצלעכשיו,תיקוןלעשותחשובלכןבליוויזהאת

בשקט".לדרכהתלךשהנפשכדילסלוח,צריך,אם

המחלהעםלהתיידד
"תעצומות",עמותתאתהקימהויינשטיןרואירותי

שו־טיפוליתבגישהמסרטןהמחלימיםאלשמתייחסת

נה,

$TS1$,שונה$TS1$

$DN2$,שונה$DN2$הראשון"המגעהגוף.שלהריפויחוכמתשעניינה
ובסו־הנוראוהסבלהמחלהעםהתחילהסרטןעםשלי

פו

$TS1$ובסופו$TS1$

$DN2$ובסופו$DN2$שהיהאדם,ראיתיעינימולבעלי.אבינועם,שלהמוות

ניתוח,היהכלי.לשברנהפךונמרץ,פעילבריא,הכי
טיפוליםושובניתוח,ושובוהקרנות,טיפוליםכךואחר

ערי־מוקףכשהואצלמואתואיבדהלךוהואוהקרנות,

מות

$TS1$ערימות$TS1$

$DN2$ערימות$DN2$היהלאובעיקרעזרלאמפחיד,היהזהכדורים.של

ואח־אחריושנגררתימהר,כךכלקרההכלאבלהגיוני

רי

$TS1$ואחרי$TS1$

$DN2$ואחרי$DN2$ואדאלחם׳אניגולני:סיירתכבוגרשאמר,המשפט

בחרמון׳.הסוריםאתשניצחנוכמוהסרטןאתצח

יכולאתה׳איךאז:לואמרתיגמורה,בורות"מתוך

תביןזה.עםתתיידדשלך?הגוףשמייצרבמהלהילחם
הטיבטי׳והמתיםהחיים׳ספראתלוהבאתיזה׳.מה

עלספריםליתביאי׳אלואמר,הצדהאותוהזיזוהוא
קלי־ג׳ורג׳סנטעדהגענולחיות׳.הולךאניכימתים,

ניק

$TS1$קליניק$TS1$
$DN2$קליניק$DN2$הכימותר־הטיפולאתטיפולים.לסדרתבגרמניה

פי

$TS1$הכימותרפי$TS1$

$DN2$הכימותרפי$DN2$אחריהגענו.לאכברהשנילטיפולשרד.הראשון

וש־תרופותעםזבלשקיותשלושמילאתינפטרשהוא

תי

$TS1$ושתי$TS1$

$DN2$ושתי$DN2$אתהקרנות.שאחרירדיותרפיהצילומישלערימות

כמ־הסרטןמתפיסתמזה,בשוקהייתיעבר.הגוףזהכל

טרה

$TS1$כמטרה$TS1$

$DN2$כמטרה$DN2$פהישהריאפשר?איךאותה.להשמידשצריך

קונטקסט".פהישגוף,
ויידמספרתלעשות,מהיותרשאיןברורכשהיה

לאמבו־שצילצלתי"לפניהביתה.הובאהזוגבןשטיין,

לנס,
$TS1$,לאמבולנס$TS1$

$DN2$,לאמבולנס$DN2$בפרחים.הגינהאתשימלאוביקשתילגנןצילצלתי

הזאת,היפהפייההפריחהלתוךמהאלונקהירדאבינועם
׳אבא,לו:אמרווהילדיםשליההולדתיוםחלולמחרת

לךיקרהשלאאמא,שלההולדתיוםאתשנחגוגתדאג
מה־חוץאחדאףיגיעשלאוביקשהבטיחהואכלום׳.

משפחה.

$TS1$.מהמשפחה$TS1$

$DN2$.מהמשפחה$DN2$אמרה-02לבתמהילדים.נפרדערבבאותו

לח־ואנישלך׳,הולדתביוםאהיהלאכבר׳אניבבכי:

שתי

$TS1$לחשתי$TS1$

$DN2$לחשתי$DN2$המ־אתעשיתמשוחרר,אתהתדאג,׳אלבאוזן:לו

קסימום,

$TS1$,המקסימום$TS1$

$DN2$,המקסימום$DN2$בסדר.נהיהאנחנויותר,תסבולולאלדרכךלך

שלנו,למציאותמעברלראותהתחילהואהבאבשלב
הלילהובאמצעהיד,אתלוהחזקתיהדמויות.הופיעו

במיטה".לידימתהוא

היאמיד",לאמבולנסלקראנהוגכלל"בדרך

מאבא,ניפרדבואולילדים,אמרתיאני"אבלממשיכה,
וכךאיתו,ונהיהבמיטהלידונשבאחד,לאףנצלצללא

צילצלנוכךואחרהצהריים,אחרעדיחדישבנוהיה.

גי־בעלה,שלמותולאחרחודשיםשלושהלאמבולנס".

לתה

$TS1$גילתה$TS1$

$DN2$גילתה$DN2$להסרתניתוח"עברתיחולה.היאשגםויינשטיין

לפניפרשהואאונקולוג.עםנפגשתישלאחריוהגוש,

׳אבלמניעה.שמטרתןוהקרנותכימותרפיהשלתוכנית

שאיננו?׳משהולמנוע׳למהלהם,אמרתיכרתתם׳,עכשיו

הלוואי?׳תופעותעם׳ומהאמרו.הםהפרוטוקול׳,׳זה

באוויר".תלויהנשארתשליוהשאלהשאלתי,

עב־בתחילהאחר.במסלולללכתבחרהויינשטיין

רה

$TS1$עברה$TS1$

$DN2$עברה$DN2$בהמשך,חייה.אורחכלאתושינתהלטבעונות

וחו־פתולוגזייצ׳ק,גרשוםפרופ׳שלייעוץבעקבות

קר

$TS1$וחוקר$TS1$

$DN2$וחוקר$DN2$,תו־בעבודהוהתמקדההטבעונותאתעזבהסרטן

דעתית.

$TS1$.תודעתית$TS1$

$DN2$.תודעתית$DN2$בריטריטיםחודשיםישבתילמנזרים."יצאתי

נבהלתינוראבהתחלהמוות.שעניינםשתיקהשל

בתנאיםהיההכלבפרידה.להתאמןהתחלתיכךאחר

בנפאל,בתאילנד,בהודו,במנזריםוקשים,סגפניים
שלארוכיםשבועותבהימלאיה.השלגעלבאוהלים

בחמשאחרונהארוחהועדשים,אורזמצומצם,מזון

בח־ראשונהלמדיטציהפעמוןצלצולהצהריים,אחר

מש

$TS1$בחמש$TS1$

$DN2$בחמש$DN2$דר־עםקטנטןבחדראנשיםארבעהבוקר,לפנות

גשי

$TS1$דרגשי$TS1$

$DN2$דרגשי$DN2$,התבוננותבשבוע,פעםקפואותמקלחותעץ

אפשרהתודעהאתשגםהבנתי,כךבתודעה.ארוכה

חופןרקולקחתרעבה׳לא׳אנילהגידלמשל,לנהל.

הדפו־אתלראותהתחלתייותר.לאכולולאמהמזון

סים

$TS1$הדפוסים$TS1$

$DN2$הדפוסים$DN2$הפחדיםאתשלי,ההתניותאתאותי,שמנהלים

כשה־מהם.ולהיפרדבהםלהתבונןאותם,לפרוםשלי,

בנתי

$TS1$כשהבנתי$TS1$

$DN2$כשהבנתי$DN2$הפי־שהסבלגםהבנתילריסון,ניתנתשהתודעה

זי

$TS1$הפיזי$TS1$

$DN2$הפיזי$DN2$וגםרוצים,אםלחתוךניתןאותווגםלתודעהשייך

למגר".ניתןהפחדאת

הפחד?אתלשכךלךשעזרבמנזריםלמדתמה

יכולתישבהשתיקה,שלארוכהתקופה"וזיתה

אניממהאותי,בונותמחשבותאילובבירורלראות

אליהןקשורהכךכלשאנישלי,המחשבותואיךעשויה,



לאשאניהבנתינכונות.בהכרחלא׳אני׳,להןוקוראת

אנילי,ישככמהתלוילאשליהאושרבמאומה,תלויה

האלה.בחייםלפחדממהליואיןבמינימוםלחיותיכולה

אתהמחרסובל,אתההיוםארעישהכלהבנתי

לאומתימתעתעתהתודעהכמהעדוהבנתימאושר

ומולכולם.הפחדיםהתקלפולאט־לאטלה.להקשיב

שמ־זייצ׳ק,פרופ׳שלוהמחקריםהאלהההבנותכל

ראים

$TS1$שמראים$TS1$

$DN2$שמראים$DN2$ידיעלאותוולרפאהסרטןאתלהרדיםשאפשר

המונהארגון׳תעצומות׳,אתיחדהקמנוהגוף,חוכמת

סרטןשפגשואנשיםהארץ,בכלאנשיםאלפיהיום

לעודלהקשיבופתוחיםבחייםשינוילעשותובוחרים
הקונבנציונלית״.מהרפואהחוץכלים

הפרידהחטיבות

שלהמרתקספרההמיטהלידאצלימונחשניםזה

״איןלחיים״.חשוב״המוותקובלר־רום,אליזבתד״ר

כתבההיאלמות״,הולךשהואיודעשלאילדאואדם

מדו־הלאעלאיתנומדברתהזמןכלהריהסביבהשם.

בר,

$TS1$,מדובר$TS1$

$DN2$,מדובר$DN2$,לב.בתשומתלהקשיבצריכיםרקאנחנוהסבירה

קו־הצביעהשעליההזאת,השקטההלבתשומתאת

בלר־רוס,

$TS1$,קובלררוס$TS1$

$DN2$,קובלררוס$DN2$גרבלר,דוריתשלתנועהבכללראותאפשר

כשהיאהשומר,בתלילדיםהוספיסשלראשיתאחות

בהוספיס.עובדתהיאשנים16החדרים.ביןמסתובבת

אדם,שכלמאמינה״אניהזה.בזמןשםמתוילדיםמאות

״לפ־אומרת.היאלמות״,הולךשהואיודעילד,ובמיוחד

ני

$TS1$״לפני$TS1$

$DN2$״לפני$DN2$האבוהחמיר,הלךשמצבוילדאצלנוהיהשניםכמה

ממשידעתי,ואניהביתה.רוצההזמןכלשהילדאמר

להפסיקרצההואפנימי,לביתרצהשהילדהרגשתי,

האופ־שהסתיימואמרשהרופאאחרילמחרת,הסבל.את

ציות

$TS1$האופציות$TS1$

$DN2$האופציות$DN2$אותיתיקחוואמר,התעוררהילדהחולים,בבית

יקרהשהתהליךרצוהםרצו,לאוההוריםלהוםפים,

כשהגיע,וחצי.16בןהיההואהתעקש.הואאבלבבית,

אמר,והואלישוןלושעוזרתלמערכתאותולחבררצינו

הואיותר׳.אקוםלאאניאישןאניאםכיזה,לא׳רק

מצבו״.מהבוודאותידע

אחרתמגיביםקרבשמותםילדיםהאםמניסיונה

ממבוגרים?

צריכיםאבלמצבם,מהיודעים״ילדיםגרבלר:

שמ־19בתבחורהאיתה.לדבריכוליםשהםסביבה

צבה

$TS1$שמצבה$TS1$

$DN2$שמצבה$DN2$וכשחזרולרופא,נקראושהוריהראתההחמיר

עומדתשאנייודעיםאתםזמן׳כמהשאלה:ממנו,

שלושהשבועות׳.שלושהכבריודעתאניכילמות?

שהםהבינההיאכיבתחפושות,שיחקוהםשבועות

הזאת.לשיחהמוכניםלאעוד

אתמעלהכללשבדרךזוהיאהמשפחה״בהוספיס,

לה־צריכיםאנחנוומשתההמשתההכשמשפחההנושא.

עלות
$TS1$להעלות$TS1$

$DN2$להעלות$DN2$הראשוניםלהיותחוששיםמאודואנחנוזהאת

למות.הולךוהילדלעשותמהיותרשאיןשאומרים

יד־מקרי,רופאולאהקבוע,המטפלשהרופאלנוחשוב

בר

$TS1$ידבר$TS1$

$DN2$ידבר$DN2$הזמןלענייןמשמעותישבסרטןכיהמשפחה,עם

פהמדוברלאלפרידה.מנוצללהיותצריךהזמןשעובר.

סוףעלשיחותבאינםפוראלאאחת,פרידהבשיחת

שהס־להוריםאומרהמטפלהרופאבתחילה,החיים.

תיימו

$TS1$שהסתיימו$TS1$

$DN2$שהסתיימו$DN2$לאשההוריםמצביםוישהרפואיות,האופציות

הבשו־אתלעכלהביתההולכיםהםהודפים.אומבינים

רה

$TS1$הבשורה$TS1$

$DN2$הבשורה$DN2$ביוזמתם.כללבדרךשיחה.עודמתקיימתכךואחר

נדרשעיכול.זמןודורשותקשותהללו״השיחות

ולהיפרד.להשליםלהבין,לעכל,שנהכחצישלתהליך

בז־נעשיתהיאאםמלאהלהיותיכולהאינהפרידה

מן

$TS1$בזמן$TS1$

$DN2$בזמן$DN2$יכוליםשלאהוריםישימים.מעשרהפחותשל

הטיפו־במהלךלהוםפים.ובאיםבביתזהאתלחוות

לים

$TS1$הטיפולים$TS1$

$DN2$הטיפולים$DN2$מכי־הזה.המקוםאתמכיריםהםהחוליםבבית

רים

$TS1$מכירים$TS1$

$DN2$מכירים$DN2$המשמעותאתמכיריםהגינה,ואתהחדריםאת

הזה״.לאגףלעבורשל

ונע־נערותילדים,ילדות,שבוההוספיסויזל,בית

רים

$TS1$ונערים$TS1$

$DN2$ונערים$DN2$,וצבועורכהנמוכהעגולה,בצורהבנוימתים

מתקיימתגרבלרעםהשיחהואדמתי.עמוקחמרהבצבע

מתכנ־שםרכות,בכורסאותהמרופדהטלוויזיה,בחדר

סים

$TS1$מתכנסים$TS1$

$DN2$מתכנסים$DN2$שארכמואחרים.משפחהבניאוההוריםפעםמדי

הזכו־מדלתותהמרכזית.לגינהמשקיףהחדרהחדרים,

כית

$TS1$הזכוכית$TS1$

$DN2$הזכוכית$DN2$ומטא־למרפסתשיוצאתהאמהותבאחתצופהאני

טאת

$TS1$ומטאטאת$TS1$

$DN2$ומטאטאת$DN2$15ה-בןבנהשוכבשבתוכוהחדר,רחבתאתבמרץ

מת־הילדאםלדעתאפשרואימוסטיםבחדרהווילונות

בונן

$TS1$מתבונן$TS1$

$DN2$מתבונן$DN2$ולפוע־הפורחתלגינההכחולים,לשמיםמהמיטה
לים

$TS1$ולפועלים$TS1$
$DN2$ולפועלים$DN2$סוררים.ענפיםיעילותבתנועותשקוצציםהשקטים

מבטהמרפסת,אלהדומםמהחדרשגולשהצללמרות

הגי־הדשא,הבן,האם,אתימםגרלכאןשייקלעתמים

נה

$TS1$הגינה$TS1$

$DN2$הגינה$DN2$ולאמדאגותחףשמשייוםכעודהכחוליםוהשמים

הבן.בחייהאחרונותכדקות

שמטאטאת,האםעלמהורהרתמסתכלתגרבלר

וכא־ילדים,ממאותהזהבביתנפרדתי״אניואומרת,

דם

$TS1$וכאדם$TS1$

$DN2$וכאדם$DN2$שאנחנומשהועודשישבתוכי,יודעתאניחילוני

שתייםאודקהשותקתהיאעליו״.יודעיםלא

האח־הנשימותאתנושמים״כשהילדיםוממשיכה:

רונות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$זהאתלמדתיהחלון.אתופותחתממהרתאני

בהוספיסאצלהשהייתיוחצי,ארבעבתלילדהמאמא

שחיברנואחריוחצישעותשלושמתההילדהבית.

לנשוםהתחילהשהיאברגעכאבים.למשככיאותה

העירוי׳אתתפסיקי׳דורית,אמרה,האמאהסוף,את

החלוןאלניגשההמיטה,אתעקפהבמהירות,וקמה

יהיהלאהדבר.אותואתעושהאנימאזאותו.ופתחה

פעמיםמת.כשהילדסגורחלוןעםחדרבהוספיספה

החלון״.דרךעוזבשמשהוהרגשהבחדרהיתהרבות

העבודהמתוףשלמדתביותרהחשובהדברמה
משפחותיהם?ובניסופנייםחוליםעםשלף

שליוותהתובנהזולהיפרד.חשובשממש״למדתי

זו־ואניבאיכילוב,טופלבעלימבעלי.כשנפרדתיאותי

כרת

$TS1$זוכרת$TS1$

$DN2$זוכרת$DN2$שאיןלנוכשאמרהרופאמולשלנוהישיבהאת

היהזהתה.ושתינובלובילקפהירדנולעשות.מהיותר

דברבכלשהשליטהאדםהיההואבדצמבר.שמשייום

תע־׳שלאאמר,הואמבקש׳,׳אנילו.חשובהממשהיתה

לימי
$TS1$תעלימי$TS1$

$DN2$תעלימי$DN2$זהאיךלילהודיעבחרהואככההאקדח׳,אתלי

תח־מבוגר,אדם׳אתהלו:אמרתינורא.כעסתייקרה.

ליט

$TS1$תחליט$TS1$

$DN2$תחליט$DN2$,רו־אתהמהלך.אסלחלאשאנישתדעאבללבד

צה

$TS1$רוצה$TS1$

$DN2$רוצה$DN2$לך׳,מבטיחהאניתיפרד?כךאםלילדיםאגידשאני

אחד.לרגעאפילופיזיתלסבוללךאתן׳שלאלו,אמרתי

אתאיחדשלנולפרידההאחרוןהשבוע״ובאמת,

שי־עדהמוותרגעאתדחהממשהואהמשפחה.כל

דע

$TS1$שידע$TS1$

$DN2$שידע$DN2$מסודרים.היואותישהבטיחוהפנסיהמסמכישכל

לאשלו,המיטהסביבוהילדיםאניכולנוהיינו

ביחסיםמאודגדולתיקוןעשההואלרגע.אותועזבנו

הקטנההבתשללחדרנכנסתיואניהגדול,הבןעם

פרצהוכשהיאינשום,לאאבאמעטעודלה,ואמרתי

הולךשהואבמקוםבסדריהיהאבאלה,אמרתיבבכי,

מהכלעלדיברנושלםשבוענצחק.עודואנחנואליו,

הפרי־הילדים,שלובחוויההחיים,כלדיברנושלא

דה

$TS1$הפרידה$TS1$

$DN2$הפרידה$DN2$בחיוך.בונזכריםשהםואוהב,רךדברהיתהמאבא

מהלהיזכרחופשי,באופןאבאעללדבראפשרהיום

ההלוויה״.היתהיופיואיזההיההואואיךאמר

ביחסיםפעילבאופןמתערבתשאתקורההאם

לילדים?ההוריםבין

יושבתאניונמשך,נמשךשתהליךרואה״כשאני

הםואםהילד?אתשיחררתםושואלתההוריםעם

עמוקהכוונהמתוךבאמתשואלתאניכן,אומרים

אתלשאולבשבילאבלבמילים?רקלאשיחררתם,

הצ־אנחנו,ההורים.עםקרובקשרשיתקייםצריךזה,

וות,

$TS1$,הצוות$TS1$

$DN2$,הצוות$DN2$כלאתשעברהאמאפההיתהפה.עזרכלירק

כשהסוף90ה-ובדקהשלה,מהילדהפרידהתהליך

למכונתאותושנחברוביקשהנשברההיאהתקרב,

יותר,ינשוםשלאבכךעמדהלאהיאוחיברנו.החייאה.

לעולם״.יותראותותראהשלא

יכולתישבהשתיקה,שלארוכהתקופה"היתהוינשטיין:רואירותי

וקוראתאליהןקשורהכךכלשאנישלי,המחשבותאיךבבירורלראות

האושרבמאומה,תלויהלאשאניהבנתינכונות.בהכרחלא'אני'להן

שהכלהבנתיבמינימום.לחיותיכולהאנילי,ישבכמהתלוילאשלי

התודעהכמהעדוהבנתימאושראתהמחרסובל,אתההיוםארעי

כולם"הפחדיםהתקלפולאט־לאטלה.להקשיבלאומתימתעתעת



ברווזלגעת

מבטבעלתויפה,חכמהאשההיאעפרתעמליה

שניםכבררוחניתמלווהגםהיאביקורתילאאבלחד,

הדםהאמןהואזוגהבןבארץ.הראשונותאחתרבות,

כשפגשתיישראל.פרסלוהוענקשהשבועעפרת,

בגדיםלבשההיאבירושלים,שלהבקליניקהאותה

אטיבשקטאמרהלבן",לובשתלאכבר"אניכהים.

עלוהמוצלת,הירוקהבקליניקההוסיפה.ולאועמוק,
שבובחדרפרגוד,מאחורישמוסתרתטיפוליםמיטת

למות.אנשיםמלמדתעפרתעומד,הזמןשגםנדמה

למות?לומדיםבאמתאידתסבירי,טוב,

פיזיותרפיהמעיןהאלפא,לגליאדםמחברת"אני

הסי־עלמתבונניםהפסיכולוגשאצלוכמוהרוח,של

פור

$TS1$הסיפור$TS1$

$DN2$הסיפור$DN2$,הסי־עלהמטופליםעםמתבוננתאניכךהנפשי

פור

$TS1$הסיפור$TS1$

$DN2$הסיפור$DN2$להילינג,עוברתאניכךאחרשלהם.הנשמתי
כמעטואחריעמוק,שקטליצורהיאשלושהמטרה

מובי־שאותולמסע,יוצאיםאנחנוהילינגשלשעה

לה

$TS1$מובילה$TS1$

$DN2$מובילה$DN2$אניהאםהטיפול:בתחילתהאדםשהציבהשאלה

שליהיצירתיותאיפהלי?שמתאימהבזוגיותחי
אנ־מחברתאניהשקטובתוךחליתי?למהבחיים?

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$לא־מאפשרתאניבתוכם.שקיימתהחוכמהאל

דם

$TS1$לאדם$TS1$

$DN2$לאדם$DN2$,שהואהמשפטיםאתעמוק,שקטבתוךלשמוע

עולהההבנהומתוךהבנה,נתפרתואזאומר.עצמו
בת־עצמו.מתוךדולהשאדםידעעלשנסמךפתרון,

נאים

$TS1$בתנאים$TS1$

$DN2$בתנאים$DN2$נכ־אנחנודעת,הסחותבלישקט,שלעמוקים

נסים

$TS1$נכנסים$TS1$

$DN2$נכנסים$DN2$אתשמכירההתודעהלעומקרובד,אחרירובד

התשובות.אתלתתויודעתהשאלות

להתבוננותבטיפול,שנמצאאדם,מכניסהאני"כך

לזיכרונותלחזורלוומאפשרתחייו,שלבתסריטים

לע־הרחם,לזיכרונותהנוכחיים,החייםשלהילדות
בור

$TS1$לעבור$TS1$
$DN2$לעבור$DN2$עדחיים,אותםשלהאחרוןליוםהקודמים,לחיים

אותומחלקתואנישעותששלוקחהזההסשןהמוות.

לעקרונותבהתאםשעובדתעפרת,מסבירהליומיים",
ומייסדאוסטריאדריכלשטיינר,רודולףשלהשיטה

ה-02המאהבתחילתשקמההאנתרופוסופיה,התנועה

"המוות,הרוח.חייאתהמודרנילאדםלהחזירבמטרה
לאאנחנוכלום.לנושאיןלנומזכירשטיינר,לפי

בזה,מכיריםכשאנחנוהמשכיות.לנוואיןממשיים

להיותובמקוםמשתנההחייםעםשלנוהיחסיםמערכת

לתת".מתחיליםאנחנובלקיחה,עסוקים

עוב־"אנחנועפרת,ממשיכההחיים",כל"במשך

רים

$TS1$עוברים$TS1$

$DN2$עוברים$DN2$.מהנע־מהבגרות,מהילדות,נפרדים,פרידות

רות,

$TS1$,מהנערות$TS1$

$DN2$,מהנערות$DN2$,תנאיהןנכונותפרידותמעבודה.מילדים

רו־למקוםהפרידהאתלהתמידכשיודעיםלשינוי

חני

$TS1$רוחני$TS1$

$DN2$רוחני$DN2$שלהפסיכולוגיבכאבשוקעיםולאיותר,גבוה

עובדתהנפשטרנספורמציה.מתאפשרתהפרידה,

סימפתיהלהםקראשטיינרשרודולףוקטורים,על

שלפיוהעונג׳,׳עקרוןלזהקראפרוידואנטיפתיה.

הרוחאבלמכאב.ובורחתהעונגאחרירודפתהנפש

רוצהאתהואםמשמעות.שעניינההאמת,אתרוצה

שינוי".לעבורצריךאתהלחיות

פסיכולוגילטיפולהזההטיפולביןההבדלמה

רגיל?

׳טובלי׳,נעים׳לאלי׳,ב׳נעיםעוסקת"הפסיכולוגיה

פסיכו־זהכלצודק׳׳לאאו׳צודק׳לי׳,טוב׳לאאולי׳

לוגי.

$TS1$.פסיכולוגי$TS1$

$DN2$.פסיכולוגי$DN2$אתאםהאירוע.שלבאובייקטיביותעניינההרוח

לכלכאב.איןאובייקטיביבמבטהפרידהעלמסתכלת

אלאלקלוט,יכוליםלאשאנחנורוחני,מסרישאירוע

המסראתהופכתהנפשהארציים,בחייםערה.בתודעה

אתהארציתהתודעהמגבילהכךלפסיכולוגי.הרוחני

האדםביןלחברהיאהמטרהמעניקהשאניבטיפולהרוח.

הפסיכולוגיהפןמעלשלו,הגבוההלרוח
מתעסקים"לאעפרת,אומרתבארץ",המלווים"רוב

הפרידה,ייסוריאתהאדםעלמקליםאלאהנשמה,עם
סגו־לאענייניםישאםבודקיםהפסיכולוגיהצדשזה

רים

$TS1$סגורים$TS1$

$DN2$סגורים$DN2$לכתובלועוזריםלמלא,משאלותהמשפחה,עם

ענייניםאלואישיים.פלונטריםלנקותרוחנית,צוואה

הםאבלאנשים,עםאותםעוברתבהחלטואניחשובים

הפסי־ורוח.נפשגוף,הואאדםפסיכולוגיים.עניינים

כולוגיה

$TS1$הפסיכולוגיה$TS1$

$DN2$הפסיכולוגיה$DN2$ישאםברוח.לגעתמענייןאותיבנפש.מכירה

נזקנוצרהגוף,חיילביןהרוחשלהכוונהביןגדולפער
עוב־אניזהומולבמחלות.ויתבטאלאדםמסוכןשהוא

דת

$TS1$עובדת$TS1$

$DN2$עובדת$DN2$.בקליניקה
החיים;לאורךשניכםמהמכלנפרדאדם"בטיפול,

הפרידהצערולצדקדומות.דעותתפיסות,מחשבות,

מת־שמחה.ישגילוי,יששהייתיממיאושחשבתיממה

גלה

$TS1$מתגלה$TS1$

$DN2$מתגלה$DN2$להמשיךרוצהאתהאםלמסך.מעברחדשמשהו
אנחנוקודם.שהייתמילגבילמותחייבאתהלחיות,

גבוההתודעהלמעןשלנוהנמוכההתודעהאתמתים

יותר.טובאותנוישרתשזהוידיעהאמונהמתוךיותר,

לעקוףניסיתישניםכאב.דרךלעבורמוכרחיםובמסע
נכ־אבלהכאב,דרךלעבורבליהרוחלכיווןהנפשאת

שלתי

$TS1$נכשלתי$TS1$

$DN2$נכשלתי$DN2$חיה״.אניכואבתאנישאםוהבנתי


