
  חברים יקרים,
 

 בפרשת בא עם ישראל יוצא ממצרים! שלוש מכות אחרונות (ונוראיות) ויוצאים. בשבוע הבא מגיעים לים סוף.
 

  השבוע אני רוצה להציע דימוי למצרים וליציאת מצרים. לי הדימוי הזה עושה נפלאות!
 

 מצרים - מיצר ים - הוא המקום הצר (והכל כך מוכר) שבו תנועת החיים נתקעת.
 יציאת מצרים - כשתנועת החיים מתחדשת.

 
 כשאנחנו מתבוננים במסע חיינו, אנחנו רגילים לספור (ולספר) את שרשרשת האירועים המרשימה שעטרה
 את חיינו. אבל האם חיינו הם האירועים הזכורים לנו??? מה אם החיים - במהותם - דווקא אינם האירועים

 עצמם, אלא התנועה - או אם תרצו, הזרימה הבלתי נפסקת - שבין האירועים. מה אם האירועים הזכורים לנו
 כל כך הם דווקא המקומות שבהם תנועת החיים קצת נעצרה (לאו דווקא נתקעה) - אולי בגלל איזה עיקול

 בנהר של החיים - שבהם הזרימה האטה, האנרגיה קצת הצטברה, ו… הופ, נוצר "אירוע". אני רוצה להציע
 שאירוע הוא נקודה בזמן שבו קורה משהו משמעותי, דווקא משום שהתנועה האטה ונעצרה, ולכן "קרה" משהו

 כביכול. האירועים הם רגעי העצירה של הזרימה הכללית - תהיה העצירה מכל סיבה שהיא: אולי סתם עצרנו
  להתבונן בנוף ונדהמנו מיופיו; אולי קרה משהו והתחילה דרמה שלימה באותה נקודת זמן…

 
 ואז, בדרך כלל, הזרימה מתחדשת, התנועה ממשיכה, עד... לעיקול הבא שבנהר, לעצירה הבאה, להצטברות

  הבאה - לאירוע הבא.
 

 אבל לפעמים הזרימה לא מתחדשת והתנועה לא ממשיכה, והצטברות האנרגיה הולכת ו...נתקעת. בהתחלה
 נראה שהנה נוצר אירוע משמעותי, אבל כעבור זמן מה התחושה מתחלפת בתקיעות גדולה. במצרים.

 
  מצרים… כשמשהו בנו מסרב להרפות, לא מוכן לשחרר, מפחד לזרום הלאה, אל העיקול הבא שבנהר.

 
 להרפות זה אחד הדברים הקשים ביותר שהאדם הבוגר מתבקש לעשות.

 
 ואז באות המכות. וכמו בפרשת וארא ובפרשת בא, כל פעם שמכה חולפת ונראה שיש הפוגה בכאב, הלב
 שוכח את התקיעות, ושוכח שהייתה כאן תזכורת כואבת להרפות, והוא שב ומתקשה, שב ונאחז - במוכר,

  במצרים.
 

 העבודה שבלב:
 

 ההזמנה לשבת זו היא לחדש את התנועה בחיינו.
 

 איך מחדשים את התנועה, אתם שואלים?
 

  קודם כל, לא בכוח!
 

 לי מאוד עוזר דימוי מטפורי: נזכרים שהחיים הם תנועה חופשית, אין סופית, מעין ריקוד מפעים של אנרגיה.
 נזכרים שהאירועים בחיינו קורים כשהתנועה מאטה, ואנרגיית החיים נעצרת ומקבלת "צורה" (צורה, מלשון

 מצרים). על מנת שהאנרגיה תשוב לזרום ותנועת החיים תתחדש, נדרשת התבוננות פנימה (מי שלא יודע איך
 להתבונן עמוק פנימה, מוזמן לקבוע איתי פגישה…), ולשאול:

 



 איזו תנועה מבקשת לקרות? כי החיים תמיד מבקשים לזרום הלאה. רק אנחנו לפעמים עוצרים אותם
  מלכת.

 
 שימו לב, השאלה היא לא "מה אני רוצה עכשיו?", או "איזו תנועה אני רוצה שתקרה?". לא! התנועה לא באה

  מאיתנו. היא באה מהחיים עצמם (ובשפה הרליגיוזית, היא באה מהבורא).
 

 שואלים בעדינות... ומחכים... ומתבוננים, ואם צריך שואלים שוב. לאט לאט מתחילים לחוש את תנועת החיים
 שרוצה לקרות. מקשיבים לה. נותנים לגוף לחוש אותה - כי החיים זורמים בתוך נימי גופנו, לא בשכלנו. ברגע

 שמתחילים לחוש את התנועה קורית, דברים מתחילים לזוז. לפעמים לאט. לפעמים כל כך לאט שלא נראה
 שבאמת קורה משהו. אבל קורה! ואז ממשכים להתבונן ולשים לב: התנועה הזאת - מה היא? מה היא

  מבקשת? לפעמים היא תיאות להתגלות במילים שיצוצו בתודעתנו. לפעמים לא.
 

  וזכרו, תנועת החיים קורית קודם כל בגוף, ורק אחר כך בתודעה.
 

 הפרשה היא פרשת בא: "בא אל פרעה". יציאת מצרים מתחילה מההסכמה להתכנס פנימה - לבוא - לבוא אל
 המקום התקוע. לשים אליו לב (סוף סוף), ואז לשים לב, לחוש, לחוות וליהנות מהתנועה המבקשת לקרות.

 
 והיא תקרה!

 
 שבת שלום ותנועה טובה,

 
 אלישע


