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קהל רב בעמק �זרעאל ונס�י  אחר י הופעה בפנ י
עה ארוכה חזרה הב�תה, הגעת� למ�טה בי2 לפנות בוקר. 

ילמחרת התקש�ת� להשכ�ם קום, ובעוד� שוחק את הסד�
נ�ם בנח�רות, הגברת הראשונה �צאה לה רעננה בי07:00 

להל�כת בוקר, ואף הספ�קה לש�עור פ�לאט�ס.
יהמראה של� סרוח במ�טה, עם שובה, גרם לה לנקוט צע
יד�ם לח�זוק האנרג�ה של�. אחר� שפ�נקה אות� בקפה והס�

טה את הוו�לון כד� שהשמש ת�כנס, ה�א שלחה ל� ק�שור 
לסרטון מד�טצ�ה לנ�קו�, לר�פו� ולהעלאת התדר האנרגט�.
יכבר בשלב הזה, ולמרות שאהבת� אותה קודם, התמ
ילאת� באהבה מתגברת לרע��ת� ה�פהפ��ה מבפנ�ם ומ

בחוץ, וחשבת� כמה �פה ורוחנ� מצ�דה ל�זום משהו עד�ן 
וח�ננ�, שא�נו כופה על� חל�לה פע�לות מע��פת. להפך, 

יאהובת� רוצה בטובת�, בשדרוג א�כות הח��ם של� ובמ�
לו� הצ'אקרות של� בח�ונ�ות. אנ�, לעומתה, בה�ות� בטלן 

יאנוכ� שמוכן לתרום את הצ'אקרות שלו לנזקק�ם, הת
חברת� לסרטון מהכ�וון שהצפ��ה 
בו תספק ל� אל�ב� לעוד חצ� שעה 

של א�כות במ�טה.
יכבר שנ�ם שאנ� מנסה להתח

בר לעולם הנפלא של המד�טצ�ה, 
יאך מתקשה להפר�ד ב�ן המחש

בות הטהורות לשטו�ות הדב�ל�ות 
ישבאמת עוברות ל� בראש. כבר נ�

ס�ת� מד�טצ�ה טרנסצנדנטל�ת, אך 
התאכזבת� לגלות שא�נה מבוססת 
על זל�לת מאכל�ם עת�ר� שומן 
טראנס והעברת חוט דנטל�. נ�ס�ת� 
גם מד�טצ�ה קור�אנ�ת, בלקנ�ת, 
ס�נ�ת וקובנ�ת, אבל כולן הסת��מו 

במ�גרנה �שראל�ת.
יהמנחה בסרטון ששלחה ל� הג

ברת ס�פרה שה�א באה ללמד א�ך 
ילהתמודד עם הסטרס בח��ם המו

דרנ��ם ולנקות אנרג�ות של�ל�ות 
שלקחנו מאנש�ם אחר�ם. עם כל 
הכבוד לאנרג�ות, המוח של� נדד 
לתה��ה מה לגב� כסף או חפצ�ם 
שלקחנו מאנש�ם אחר�ם? לדוגמה, 

חבר השא�ל ל� אופנ��ם כד� שאעשה קצת ספורט, אבל מאז 
הם שוכב�ם אצל� בל� שנגעת� בהם, ובכל פעם שאנ� מב�ט 
בהם, אנ� חש תחושת כ�שלון וכאב�ם ברגל��ם. א�ך אנ� 
מסלק את האנרג�ות השל�ל�ות, והאם לא עד�ף פשוט לסלק 
את האופנ��ם בחזרה אל�ו? ומה לגב� האנרג�ות השל�ל�ות 

שקשורות בחבר שהלוו�ת� לו 200 
שקל, והוא מתחמק מלהחז�ר? האם 
כדא� לשלוח אל�ו את הל�נק, או 

ישעד�ף לשלוח גובה חובות ש�פ
תח לו את הצ'אקרות באופן �דנ�?

נ יס ית י לגרש מהראש 
יאת המחשבות הקטנות והשל�

ל�ות של� ולחשוב ח�וב�. ברקע ה�ו 
צל�ל�ם של פכפוך מ�ם ומוז�קה 
מרג�עה, שבדרך כלל מב�אה ל� 

יאת העצב�ם. על המסך נראו מפל�ם נהדר�ם, שדות �רו
ק�ם, שמ��ם כחול�ם ואנש�ם בתנוחות �וגה. ה�תה באוו�ר 
אוו�רה של ספא, מה ש�צר אצל� בראש אסוצ�אצ�ה של 

מסאז׳, תה �רוק ועוג�ות.
המנחה ב�קשה שנעצום את הע�נ��ם, ננשום עמוק מהאף 
וננשוף מהפה. כמ� שעוד לא צחצח ש�נ��ם באותו בוקר, 

חשבת� כמה טוב שאנ� עובר את התהל�ך לבד�. 
המנחה הא�צה ב� להמש�ך. ״תן למוז�קה לקחת אותך 
למקום מדה�ם בטבע. מקום של רג�עה ושלווה עמוקה, 
פרח�ם פורח�ם וצובע�ם את האחו". נזכרת� שאנ� אלרג� 
לפר�חת האב�ב, ודמ��נת� את הפרצוף של� מתמלא בפר�חה 
אדומה ומגרדת. אבל ה�א כבר ה�תה בשוונג: ״הכל מתמלא 
בצבע�ם מרה�ב�ם, פרפר�ם מעופפ�ם וצ�פור�ם מצ��צות״.
נזכרת� בעורב שתקף אות� פעם כשהלכת� ל� בטבע 
ותפס ל� בשערות, כשעוד ה�ו ל� כאלה. האחו ה�רוק הזכ�ר 
ל� תקופת עבודה בק�בוץ כקוטף משמש�ם, ז�כרון שש�לב 

יהשכמה מוקדמת, �תוש�ם טורדנ��ם, ז�עה, לכלוך וק�בו
צנ�ק שצועק על� שאם הוא רואה אות� אוכל עוד משמש 

אחד בזמן העבודה, הוא דופק ל� ענף משמש בראש.
המדר�כה המש�כה: "זה מקום שה��תם בו פעם בעבר 
בחלומות שלכם. מקום של ר�פו�״. תתיהמודע הקטנונ� 
שוב הקפ�ץ אות� לתור בקופת חול�ם, והמוח של� התמלא 

במנטרות כמו ״אנ� רק שאלה״ ו״ת�זהר, אנ� עם בד�קת 
שתן ב�ד״. ר�ח חומר� הח�טו� עלה באפ�, ובדמ�ונ� רא�ת� 
רופא כעוס, ש�ודע ש�ש לו 50 א�ש בחוץ והוא לא מר�ם 

את הע�נ��ם מהמקלדת.
יהמנחה אמרה ש"מרחוק שומע�ם קולות של מ�ם״. נזכ

רת� שלא מזמן ה�ה לנו פ�צוץ 
בצ�נור, הב�וב התפרץ, ואחר 
כך שמעת� בע�קר קולות של 

א�נסטלטור עצבנ�.
״כשצועד�ם למקור הקול, 
�פהפה שמזמ�ן  רוא�ם מפל 
אתכם להתקרב אל�ו. לנגוע 
במ�מ�ו. לעמוד תחת�ו. אתם 
נמשכ�ם למפל הקסום״. זה ה�ה 

יכל כך מצ�אות�, שממש הר
גשת� כא�לו מ�שהו עומד לא 
רחוק ממנ�, ובל� לש�ם לב, מט�ל את מ�מ�ו על הרגל של�. 

יכשה�א אמרה ש״הג�ע הזמן לצאת מהמפל״, נזכר
ת� בט�ול שנת� למפל התנור, שבמהלכו גם הת��בשת�, 
גם שכחת� להב�א מגבת, וגם התאכזבת� שא�ן שם תנור 
אמ�ת�, שבו מכ�נ�ם לנו מאפ�ם טע�מ�ם. הרגשת� שאנ� 
עומד רטוב ללא מגבת מחוץ למפל, �ש ל� שפשפת וקר ל�. 

נ�ס�ת� להס�ט את המחשבה לכ�וון של חוף קסום ומ� 
�ם נע�מ�ם, אבל נזכרת� במדוזות, בזפת שנדבק לכפות 

יהרגל��ם, ברעש המטקות שמעצבן אות�, ובקש�ש שמס
תובב ע�רום במלתחות.

״המפל הזה מ�וחד במ�נו. מפל קסום של נ�קו� אנרגט� 
ור�פו�". נזכרת� שכל בוקר בשעה הזאת אנ� שומע חדשות, 
והראש של� טס לכ�וון ממשלת הר�פו�. דמ��נת� את מנסור 
עבאס, שהוא כ�דוע רופא ש�נ��ם, כשהוא בחלוק לבן, עוקר 

ל� שן בל� אנרג�ות של�ל�ות ובל� הרדמה.

המנחה המש יכה וצ י ינה שכש�וצא�ם מהמ�ם, 
ימרג�ש�ם את ההבדל. אנחנו נק��ם, קל�ל�ם ורגוע�ם, חוז

ר�ם לאחו הפתוח וה�רוק. נזכרת� מ��ד בפקק הענק, ש�ש 
בכל בוקר בכפר ה�רוק, כולל פכפוך הנהג�ם שצועק�ם 

״מ� נתן לך ר�ש�ון?״ 
״עכש�ו תאפשרו לאמא אדמה, פאצ׳ה מאמא, שנותנת 
ח��ם, שמז�נה ומכ�לה הכל - להחז�ר 
לכם באהבה קרן אור אדומה �ש�רות 
לצ'אקרת השורש שלכם״. קפצת� 
אחורה לל�מוד� מתמט�קה בת�כון, 

ישם שאלו אות� כמה זה שורש ר�
בוע� של 256, בזמן שפאצ׳ה מאמא 

ינשמע ל� כמו שם של רשת פ�צ
יר�ות. במקום הצ'אקרות, מ�צ� הק�

בה של� התעוררו.
הרגשת� שנרדמת� לכמה שנ�ות, 
ואז שמעת� את המנחה מסב�רה 
שהאנרג�ה תאפשר ל� לבטא את 
עצמ� בקלות ולהג�ד מה ש�ש ל� 
בלב, כ� "כל מה שחסם אתכם בעבר 
מתנקה עכש�ו״. זה נשמע ל� רע�ון 
מצו�ן, אם כ� הבע�ה אצל� הפוכה - 
לפעמ�ם דווקא ה�ה עד�ף שאשתוק 
ולא אג�ד את מה שאנ� חושב. ה�א 

יהזכ�רה את צ'אקרת הע�ן השל�
ש�ת, שצבעה סגול וה�א ממוקמת 
ב�ן שת� הגבות במרכז המצח. זה 
בד�וק המקום שרע��ת� רומזת ל� 

יתמ�ד שצמחה ל� שם שערה שו
בבה, או כמו שה�א אומרת בח�ננ�ות - ״חמוד אתה, צמח 

לך עוד אף שנראה כמו הכנה לחדק של פ�ל״.
יכשהמנחה ד�ברה על ״צ'אקרת הכתר״, נזכרת� בק

טטה במלון, שבה באמצעות כ�סאות כתר פלסט�ק פתחו 
למ�שהו את הצ'אקרות ועוד כמה דבר�ם. כשה�א הסב�רה 
ש"צ'אקרת הכתר נפתחת כמו קונוס אנרגט�״, הרהרת� 
כמה בא ל� עכש�ו קונוס של סלמון ווסאב�, וכשאמרה 
ש"אנחנו מרג�ש�ם עכש�ו מאוד בטוח�ם ומוגנ�ם״, חלפה 
במוח� ה�ד�עה שעוד לא הסדרת� את ענ��ן הממ״ד, למרות 

שחמאס שוב מא��ם לפגוע לנו בע�ן השל�ש�ת.
כשהסרטון הסת��ם, הרגשת� אנרגט�, ח�ונ� וח�וב� �ותר, 
והח��ם נראו ל� �פ�ם, בר�א�ם ומלא� תקווה. הרגשת� שאנ� 

ינכנס לע�דן של רוחנ�ות ומחשבות ח�וב�ות. הכנת� ל� אס
פרסו, ול�ד המכונה קלטת� פתק קטן בכתב �דה של הגברת 
הראשונה. ״מקווה שה�ה לך בוקר קסום עם המד�טצ�ה״, 
כתבה, והוס�פה רש�מה ד� �בשה ונטולת רוחנ�ות, לטעמ�:

1. מוסך - טסט לט�פולך.
2. החלפת ברז דולף בש�רות�ם )אנ� רק חודש מבקשת(.

3. סופר - פ�רות, �רקות, חלב, גב�נות, קפה.
4. התקשרו מהבנק.

5. אנ� בסדנת שת�קה עם חברות בגל�ל. נתראה בערב. √
yairn@israelhayom.co.il
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איך סרטון הדרכה להפגת הסטרס, עם פכפוך מים, שדות ירוקים ותנוחות יוגה, הסתיים אצלי בעצבים 

המנחה אמרה ש"הכל מתמלא 
בצבעים מרהיבים וציפורים 

מצייצות". נזכרתי בעורב 
שתקף אותי פעם כשהלכתי 
לי בטבע ותפס לי בשערות, 

כשעוד היו לי כאלה

יאיר ניצני
מרים גבה
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