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שייק ׆ בריא
ליום

ברכות השחר אלו ברכות שאנו מברכים עליהם על הנאות שאנו נהנים מהן מידי יום. חכמים תקנו 
היום. לאחר אמירת  זו  נהנין הנאה  אנו  לומר ברכות אלו בבוקר מכיון שזו הפעם הראשונה שבה 
"מודה אני" מיד כשמתעוררים במיטה, ניגשים לומר את "ברכות השחר". עיקרן של ברכות אלו הוא 
הכנת האדם לתפילה והודאה לה על הצרכים היומיומיים שהוא מספק לנו. ברכות השחר מעניקות 
לנו כוח לעסוק בתורה ומצוות במשך כל היום. בזמן שהיהודי שוכב לישון בלילה עולה נשמתו למעלה 
והגוף נותר 'ריק'. או אז הטומאה 'מתגנבת' לגוף האדם. לכן, מיד לאחר שאנו אומרות "מודה אני" 
הטומאה  את  להעביר  מנת  על  לסירוגין  ידיים  נוטלות  אנו  נשמתנו,  את  לנו  שהחזיר  לה'  ומודות 
הנמצאת על הידיים לאחר השינה. אך שימי לב! לעובדה את נוטלת ידיים בכל בוקר, ישנה סיבה 
נוספת ועמוקה יותר. והיא, לא פחות ולא יותר: כי את כהן! כן כן. עבודת ה' של יהודי במשך היום דומה 
תמידים  כנגד  "תפילה  הקרבנות-  כנגד  היא  התפילה  ועבודת   , המקדש  בבית  הכוהנים  לעבודת 
תקנום". כשם שהכוהנים, לפני התחלת עבודתם היו מקדשים את ידיהם ורגליהם על מנת להתקדש 
ולהתעלות לדרגה גבוהה יותר, כך גם אצלך! עם שחר, כשאת קמה שוב לעבוד את ה', עליך ליטול 
ידיים, לעלות בדרגה ולהתקדש. לכן אנו נוטלות ידיים פעמיים בכל בוקר:פעם ראשונה-כדי להסיר 
את הטומאה, ופעם שניה-על מנת להיות מוכנים וראויים לעבודת ה'. יש לך זכות עצומה. את באמת 

כהן! נצלי אותה כראוי, וגשי לעבודה כמו שצריך.

מספר הרבי הריי"צ: כשהייתי ילד הייתי מבליע הברות בתפילה (כתוצאה מחזרת משניות בע"פ 
נברא מלאך, כך שמכל  לי: מכל תיבה בתפילה  ואמר  לכך  ליבו  במהירות). אבי-הרש"ב שם 
תפילה נוצר מחנה של מלאכים: מלאכי שחרית, מלאכי מנחה, מלאכי מעריב.. כל מחנה בוחר 
שליח שיורד למטה לשמור על האדם. כלום יסטור מישהו למלאך שנשלח לשמור עליו?! ודע לך: 

כאשר מדלגים על מילה סוטרים למלאך זה; כשמבליעים הברה, הודפים אותו..

זהו, לא נשאר הרבה זמן..
כבר ממש מאוחר.. היום קצר ויש לנו

עוד הרבה מה להספיק, קדימה לעבודה.

"היום קצר והמלאכה מרובה אסור להתעצל.."

כון לגמרי, ואת יודעת מה?
אם את עובדת היום כמו שצריך

אני אסביר לך שיחה יפה של הרבי על כך.
בטוחה שתאהבי!

איזה כיף! אני מוכנה.
על איזה קפיצה מתאמנים היום?

(כעבור זמן מה) יופי, עבדת היום כמו שצריך, בואי שבי תתרענני קצת ואסביר 
לך.  הרבי מסביר את המשנה שאמרת "היום קצר והמלאכה מרובה".. הרבי 

אומר שתכלית העבודה היא לשנות את טבע המידות והרגילות. לעשות מעבר 
לרגילות של כל אחד.  היום קצר, והמלאכה גם היא מרובה. והפועלים, אין 

להם כל כך כח. אבל דווקא לכן השכר גדול! 

ממ.. לא כל כך הבנתי,
יכולה לנסות להסביר לי שוב? 

בטח! הקב"ה רוצה שכל אדם יגלה בעצמו כח לעבוד מעבר לרגילות. לכן העבודה 
היא אולי קצת קשה, והיום קצר, והדרישות הן גבוהות אבל השכל הוא הענק! כי 

כשהאדם מגלה בעצמו כוחות ויכולות חדשים הוא יכול רק לעלות ולעלות למעלה!

אז למה את מחכה?
תני לי עוד תרגיל, ואמשיך לעבוד
ולגלות את היכולות שיש בי, מעבר לרגילות! 

חח נראה שהפנמת את המסר! מצוין! 



הרבי כותב בשנה הראשונה להסתלקות הרבי הריי"צ: תלמידי הרבי, בניהם ובני בניהם- יש 
בהם את כוחו של הרבי ויש להם אחריות לנצל כוח זה כדי למלא את רצונו. אלו שרק ראו את 
הרבי - יש בהם את כוחו של הרבי. אפילו אלה שלא ראו את הרבי - יש בהם את כוחו של 
אדם  של  "שלוחו  הרי  הרבי  של  בשליחותו  שהולכים  בכך  כי  המשלח',  'כול  ידי  על  הרבי 
כמותו". וכמה מדרגות בשליחות: א) השליח הוא מציאות בפני עצמו, אלא שהוא רוצה למלא 

את השליחות. ב) כל פעולות השליח אין להן מציאות בפני עצמן, והן רק מכוח המשלח.
חוץ  מציאות  שום  לו  שאין  עד  בביטול,  הוא  עצמו  השליח  בה  ביותר  הגבוהה  ג)הדרגה 

מהמשלח. (אגרות קודש חלק ד דל)

"במקום שמחשבתו- שם הוא נמצא ידועה תורת הבעש"ט שבמקום שמחשבתו של אדם 
הצפיה  ע"י  ובפרט  הגאולה,  בענין  וההתבוננות  המחשבה  שע"י  היינו,  נמצא,  הוא  שם 
והתשוקה לגאולה ]כפי שאומרים בתפילת כל יום "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח...כי 
לישועתך קיוינו כל היום", וגם בשבת ויום טוב- אומרים "ותחזינה עינינו בשובך לציון"[- 
באופן  ממש,  בפועל  הגאולה  את  ומזרזים  ממהרים  שעי"ז  ועד  נמצא",  הוא  "שם 
ד"אחישנה". (משיחת ש"פ בלק תשמ"ג- תורת מנחם ח"ד ע' 1783)

סיפור חסידי

מכתב מהרבימכתב מהרבימכתב מהרבימכתב מהרבי

ענייני גאומ“ש

ראה רק את המאמר 

פעם אמר הרבי המהר"ש לגביר החסיד ר' מאניש מונסזון ב'יחידות'
שיחזור על מאמר חסידות מסויים ארבע מאות פעמים ברציפות,

עם הפסקות רק לדברים המוכרחים.  מאחר שידע שבביתו יבלבלו אותו באמצע,
נסע לחו"ל, שכר חדר בבית מלון, ושם חזר על המאמר כפי שנצטווה. 

כשיצא מן החדר, לא ראה מאומה, ולנגד עינים ניצב רק המאמר. 
(ליקוטי סיפורים עמוד רכ"א) 
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כדי  שכל  בכלל  צריך  האם  אלו?  במילים  מברכת  את  מה  על  פעם  חשבת 
להבדיל בין היום ללילה? הרי גם האדם הכי טיפש יודע שכשיש אור – זהו יום, 
וכשהחושך שורר- הגיע הזמן ללכת לישון. אכן, בשביל להבחין בין יום ללילה 
גשמיים לא זקוקים לבינה יתירה. אך כדי להבדיל בין יום ללילה רוחניים- בין 
חיים גשמיים ריקים מתוכן לבין חיי יום ואור מלאים בתורה ומצוות- צריכים 
להתאמץ לפעמים, דווקא הצד האחר נראה נוצץ ומושך, ואילו הטוב הרוחני 
קצת,  "לכייף"  יותר  הרבה  לנו  מתחשק  לפעמים  מהעיניים.  נעלם  והאמיתי 
מאשר לקיים עוד מצווה. נכון, זה קשה ולכן בברכת "הנותן לשכוי בינה" אנו 
מקבלים את הבינה ואת הכוח לבחור ולהחליט את ההחלטה הנכונה, לבחור 

בדברים האמיתיים! 
בעת  השירה  מדוע  הרבי:  את  פעם  שאל  הרז"א,  הרש"ב,  הרבי  של  אחיו 
המנגן  של  הנפש  מעמד  הרבי:  ענה  החסידות?  מדרכי  אחת  היא  התפילה 
מתבטא בניגון (ניגון געגועים, ניגון של תקווה, ניגון התמרמרות וכו'). חסידים 
שרים בעת התפילה כי קול מעורר את הכוונה. כדי להבין עניין פנימי חייבים 
לשיר, וכאשר עניין מסוים 'מונח' אצל חסיד בעת התפילה, זינגט זיך ( = הניגון 

פורץ מאליו וממילא).

נו באמת..
כשעושים עוד ועוד מגיעים לתוצר טוב יותר.

אף פעם אין מושלם אבל לפחות את צריכה לשאוף לשם.

לשאוףף שאיפה..
דברים גבוהים מדי. 

די זהו.. הגזמת להפעם..
גם ככה לא יעזור כמה אני אתאמן
אני אף פעם לא אגיע לתוצר טוב, אז זהו..
לא רוצה

את יודעת מה?
עולה לי עכשיו סיפור מיוחד. אך את מבטיחה לי

שאחרי זה את מתנערת מהמצב רוח הזה וממשיכה לעבוד כמו שצריך.
מסכימה? 

טוב נו.. תלוי אבל בסיפור..;) 

את הסיפור הזה סיפר
פעם הרב נחום גולדשמיד.. 

ואו, כבר נשמע מענין! 

בהחלט. הוא סיפר שראה פעם גוי מחזיק חבית של משקה, וכל כמה דקות ממלא 
כוסית של משקה ושותה.. ושוב כוסית ושוב שותה. אחד החברים של הגוי פנה אלי 
בתמיהה, ושאל אותו מה הענין שהוא שותה..? הרי כבר מהכמה כוסיות הראשונות 

הוא ישתכר לגמרי, והמשקה יפעל את פעולתו. ובכלל, ברגע שתהיה שיכור לא 
תצליח בכלל לגמור את החבית.. אז מה הענין שאתה ממשיך לשתות? ענה לו הגוי 

" לפחות אני שואף להכל“

לפחות הוא שואף להכל..
איזה משפט חזק! 

 צודקת לגמרי. הרבה פעמים אנחנו לא במצב שבו היינו רוצים להיות,
 ולפעמים נופלים, ושוב קמים.. ומעצבן וקשה.. ונראה שלא אצליח יותר כלום.

 אבל ברגע שיש שאיפה אנחנו גם נשיג אותה. גם אם היא מעבר לרגילות
 !שלנו. כשיש שאיפה יש לנו את הכוחות להגיע אליה



ה'אתכפיא' של לומד תורה

הגאון החסיד רבי אייזיק מהומיל היה אומר: "מי שעוסק בלימוד
כל היום, היכן היא ה'אתכפיא' שלו?- לחזור על לימודו"

וכך אכן היה נוהג, שהיה לומד דפי גמרא
וחוזר עליהם שוב ושוב. (לשמע אוזן עמוד 224) 

      אחד החסידים כתב לרבי על כך שקשה לו ולזוגתו במקום מגוריהם הרחוק והמבודד, 
והדבר משפיע לרעה על מצב רוחם. הרבי משיב לו כי כאשר עברו לאותה עיר רחוקה, הייתה 
המטרה כדי לעסוק בהפצת היהדות והחסידות. ואכן בהתחלה עסקו בזה, אלא שבנתיים עבר 

להתעסק בענייני פרנסה, וכן בגלל שלא הסתדר עם אדם אחר בעיר הפסיק מפעילותו. כתוצאה 
מזה אומר הרבי, נגרמים הקשיים והבדידות שהם חשים, ובכלל, העבודה הגשמית לצורך 

פרנסה - היא כלי בלבד, והברכה- מקורה למעלה. ואם מתעסקים רק בכלי ולא במקור הברכה 
הכלי נשאר ריק... אולם, אם יחזרו להתעסק במרץ בעבודת השליחות תסתדרנה כל הבעיות, 
וגם הפרנסה תצליח, כי עבודת הקודש היא הכלי הנכון לפרנסה בהרחבה. (לעיון והרחבה - 

אגרות קודש, חלק יח, ו'תקעב)

"ויהי רצון שימצאו עשרה מישראל ש"יתעקשו" שהם מוכרחים לפעול אצל הקב"ה, 
ובודאי יפעלו אצל הקב"ה- כמ"ש "כי עם קשה עורף הוא )למעליותא,ולכן( וסלחת 

לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו"- להביא את הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש". 
(משיחת כ"ח ניסן תנש"א- תורת מנחם ח"ג ע' 119)

סיפור חסידי

מכתב מהרבימכתב מהרבימכתב מהרבימכתב מהרבי

ענייני גאומ“ש

7



8

שייק ׆ בריא
ליום

כן, אנו בהחלט "ערומים"! בעמדנו בכל בוקר לפני התפילה אנו חסרי לבושים רוחניים, לא 
כי  ("וידעו  נקראו ערומים  וחוה  גם אדם  ביום החדש.  וזכויות  עוד לצבור מצוות  הספקנו 
ערומים הם") מאחר שביטלו את המצווה היחידה שהייתה להם ואכלו מעץ הדעת. הלבוש 
הראשון אותו עלינו לשים על עצמנו הוא קבלת עול. לקבל על עצמנו את מלכותו של ה' 
ולהיות מוכנים לקיים מצוות בביטול מוחלט. לאחר שעטפנו את גופנו והנפש הבהמית שבו 
כמו  אז  המצוות.  קיום  ידי  על  לבושים  ועוד  עוד  להוסיף  היכולת  את  לנו  יש  זה,  בלבוש 
אנו  עול-  קבלת  הוא  ערומים  נהיה  שלא  כדי  לובשים  שאנו  הראשון  הלבוש  שלמדנו, 
מקבלים על עצמינו את מלכותו של ה'. אולם, גם לאחר שהנפש כוסתה ב"קבלת עול", 
וכבר אינה "ערומה", עדיין ישנו מכשול נוסף שצריכים  להתגבר עליו בדרך לעבודת ה', 
המכשול הזה הוא העייפות . הנפש הבהמית שלנו עייפה ויש להכניס בתוכה כוחות חדשים 

ורעננים לעבודת ה', ולכן אנו מברכים "הנותן ליעף כוח". 

החסיד ר' גרשון בער היה עמקן בחסידות, שקיצר מאוד בדיבורו. דרכו היתה לפרש 
כל דבר בשפת האידיש. גם כשהתפלל, היה מתרגם את מילות התפילה לאידיש. פעם 
לאידיש  התפילה  מילות  את  לפרש  מותר  האם  ושאל:  חן  פרץ  ר'  החסיד  אל  פנה 
באותם קטעי תפילה שאסור להפסיק בהם בדיבור? אמר לו ר' פרץ חן: לשם מה אתה 
זקוק לכך? ענה לו ר' גרשון בער: הנפש הבהמית שלי מבינה יותר טוב באידיש.. כי כדי 

להצליח להתפלל, צריך להסביר גם לנפש הבהמית..

כל כך מבינה את השאלה שלך
ומזדהה איתך.. אבל יודעת מה? 

ש לי משהו שהרבי דיבר עליו בשיחה.
שאולי קצת יענה לך על זה, מוכנה..? 

יופי, ידעתי למי לפנות..
מוכנה ומזומנה! 

 …היי, מה נשמע? התגעגעתי
 תקשיבי, לפעמים אני פשוט לא מצליחה להבין.. למה
 אנשים לא מסתפקים במה שהם הצליחו לעשות ונשארים
 במקומם? למה רק כל הזמן צריך לעשות מעבר ושוב
 ..פעם מעבר

אוקי. אז כך, שנה לפני הסתלקות אדמו"ר הריי"צ
אדמו"ר הרייץ התחיל לכתוב בשמו את האות י' בכתב אשורי-

הכתב של התורה. שזהו כתב קדוש שלא משתמשים בו לעניני חול…
באותה עת החסידים לא הבינו מדוע. אך כעבוד כמה שנים

דיבר זאת הרבי בשיחה. וכך הרבי הסביר.. האות י' היא אות קדושה בפני עצמה,
ובמיוחד כשהיא נכתבת בכתב האשורי.. 

הכתב הקדוש. 

בדיוק! והרבי הסביר שזה שהרבי השתמש באות זו בחתימת שמו בכל 
המכתבים שכתב לאנשים, נשים וילדים מורה על התביעה והדרישה של הרבי 

הריי"צ שדרש מכל אחד להפוך את כל עניניו לעניני קודש.. 
ועוד יותר מסביר הרבי. איך נראת האות י'? 

 נקודה למעלה, ונקודה למטה,
וקו כזה שמחר בינהם… 

צודקת לגמרי. הרבי כתב זאת כ'קוץ למעלה' 'קוץ למטה' וקו שמחבר בינהם. 
והרבי אומר שזה מראה לנו על דרך ההתקשרות של רבי עם חסיד. 

רבי וחסיד הם יחידה ביחיד. חלק אחד. אבל החסיד הוא למטה, והרבי הוא הקוץ 
למעלה.. אז איך אפשר להתקשר? 

והרבי נותן לכך עצה.. הדרך של חסיד להתקשר לרבי זה לשנות את הרגילות 
לעשות מעבר. על ידי שהקוץ למטה- החסיד יעשה משהו מעבר לרגילות שלו הוא 

יוכל להתקשר לרבי- לקוץ שלמעלה ולקבל את כל ההשפעות. 
ואו, זה מדהים! וממש מסביר למה
 כל כך צריך להתאמץ מעבר.
את הרגיל כולם יודעים לעשות,
אבל כשעושים מעבר מקבלים באמת את כל
ההשפעותוהגילויים המיוחדים שיש לכך. תודה! 



להחליף את הלימוד 

לרבי הצמח צדק היה חסיד אחד מתמיד גדול בטבעו,
והרבי ציווה עליו ללמוד רק חסידות. כעבור תקופה, כשהחסיד התרגל ללמוד חסידות,

ציווה עליו הרבי ללמוד רק 'נגלה'. שוב עברה תקופה, והרבי ציוו עליו ללמוד רק חסידות,
וחוזר חלילה. הסביר לו הרבי שהסיבה לכך היא, מכיון שלימוד התורה

צריך להיות לא רק משום שזו מצוות ה' יתברך, ולא מפני ההרגל ללמוד,
כמבואר בתניא בענין "עובד אלוקים ואשר לא עבדו" 

(שמועות וסיפורים חלק ב' עמוד 98) 

נציגי משפחות עולי מרוקו המתגוררות בכפר חב"ד, כתבו לרבי על כך שהם לומדים שיעור 
קבוע של שעה בספר הזוהר. במכתב תשובה מצטט הרבי מהזוהר של אותה פרשה, פרשת 

בראשית, על כך שיראת ה' תלויה בידיעה. וידיעה תלויה בלימוד קבוע של פנימיות התורה.
לידיעה כזו, כותב הרבי, ניתן להגיע על ידי לימוד תורת חסידות חב"ד, שזהו עניינה של תורת 
החסידות להגיע לידיעת השם, יראתו ואהבתו. וקביעות עיתים בלימוד תורת החסידות, עליה 
יחליטו, תוסיף בברכת השם לכל אחד ואחת מהם בכל המצטרך להם, כמו שכתוב "ואתם 

הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום". (לעיון והרחבה - אגרות קודש, חלק כג, ח'תרצ)

"יהודי יכול לחשוב שמכיון שנמצאים עדיין בגלות, הרי בהכרח לומר שכן הוא רצונו של 
הקב"ה, ואם כן, מה יכול הוא לעשות...ה הנה על זה באה הוראת המשנה- "עשה רצונו 
כרצונך": הנך יכול וצריך לעשות את רצונו של הקב"ה שיהיה כרצונך, היינו, לפעול למעלה 
רצון חדש שהגאולה תהיה תיכף ומיד ממש. והדיוק בזה "עשה רצונו כרצונך", היינו, שענין 
לא מפני  להיות  צריך  ומיד ממש(  תיכף  למעלה שהגאולה תהיה  רצון חדש  )לעורר  זה 
ששמע מפלוני שצריכים לבקש ולדרוש ועי"ז לעורר רצון חדש על ענין הגאולה, אלא ענין 
זה צריך להיות מצד הרצון שלו- "עשה רצונו כרצונך". ודברים היוצאים מן הלב נכנסים 
אל הלב- לבו של אדם העליון, אשר "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם", ופועלים 
ב"גולה",  יומשך  עולם)  של  (אלופו  שהאל"ף  למעלה,  חדש  רצון  שעושים  לעולתם,הינו, 
ועי"ז תהיה ה"גאולה"."

סיפור חסידי

מכתב מהרבימכתב מהרבימכתב מהרבימכתב מהרבי

ענייני גאומ“ש
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שייק ׆ בריא
ליום

אם היינו רוצות לחשב את המספר הכולל של כל הקורבנות שהוקרבו על המזבח, היינו 
נדבה,  קורבנות  קורבנות:  מאות  הוקרבו  שגרה,  בדרך  יום,  מידי  עצום.  לסכום  מגיעות 
חטאת, אשם, ותמיד. לשם מה? לא חבל על הכסף? את כמות הבשר העצומה הזו יכלו 
לחלק לכל אנשי ירושלים! ברור אם כן שצריכה להיות סיבה טובה להקרבת הקורבנות. 
לקורבנות יש מטרה נעלית ביותר. שריפת הקורבנות אינה השחתה, אלא להפך- היא רק 
לטובת הבהמה. הבהמה, שקודם היתה בעל חיים מגושם השקוע באכילה ושתיה, נעשית 
באמצעות הקרבן חלק ממלאך העובד את ה'. בשבילה זו עליה מאין כמוה. זוהי משמעות 
יש  מאיתנו  אחת  לכל  לקב"ה.  והתקרבה  לקדושה  נהפכה  הבהמה  קירוב.  הקרבן- 
הזדמנות להקריב קרבן. כן, קרבן גשמי ממש. בכל פעם שאנו אוכלות- אנו מעלות את 
האוכל לקדושה בשעת האכילה. השניצל או הדג שהיו פעם בעלי חיים בדרגת חי, הופכים 
שותף  להיות  הופך  החיים  בעל  שקיבלנו,  בכוח  מצוות  מקיימות  וכשאנו  מדבר,  לדרגת 

למצוות שלנו. אז למה שלא נעזור לו קצת?.. 

אחת מההנהגות של חסידי חב"ד היא ללמוד חסידות לפני התפילה, מדוע? כדי שהתפילה 
'תלך' טוב יותר. לכאורה, היה עדיף לקחת קצת 'משקה' לפני התפילה ואז התפילה לא רק 
'תלך' יותר אלא 'תיסע' הרבה יותר טוב.. התירוץ הוא: מכיוון שעד שנגיע ל"יוצר אור" הרי 
ההכנה  לכן  משקה.  לקחת  אסור  התפילה  ובאמצע  להשפיע,  ויפסיק  יתאדה  המשקה 
לתפילה צריכה להיות התבוננות בחסידות, שלוקח לו זמן להתאדות, וגם אפשר להמשיך 

להתבונן באמצע התפילה.

נכון מאוד, ואת צודקת..
לא קל להפרד. אבל זה ממש

לא אימון אחרון שלנו..

מה זאת אומרת?
רשמו אותי לעוד קורס..?

מה, אז זהו..?
היום זה כבר ממש האימון
האחרון שלנו.

לא לא, את הקורס שלי סיימת..
אבל את זוכרת מה אמרנו..? אין כזה דבר

סוף תמיד יש מעבר.. ואת יודעת מה?
מזכיר לי משל מיוחד. 

מסופר על פרפר שהיה בתוך הגולם שלו..
גדל וגדל שם עד שיהיה מוכן מספיק לצאת

מתוך הגולם ולהתחיל לעוף ולחיות את חייו כפרפר.. 
אך אבוי.. מישהו רצה לזרז את גדילת הפרפר,

ולראות אותו יוצא החוצה.. שבר את הגולם
והפרפר שלא היה מספיק מפותח לא הצליח  לעוף ונפל.. 

למה את חושבת הפרפר לא הצליח לעוף? 

נו כי זה ברור, ראשית הזמן עושה את שלו..

וככל שהפרפר היה גדל יותר היה יכול לעוף יותר..
ושנית, כשהפרפר מלמד את זה בעצמו
ויוצא בכוחות עצמו רק אז הוא מצליח.. 

צודקת! נכון מאוד. לכן אולי את הקורס שלנו סיימנו…. אבל את מתחילה 
עכשיו את האימונים האמיתיים שלך..  את הרגיל, כולן עושות. אבל את 
המעבר, מעבר לרגילות. המעבר שיהיה שלך על זה רק את אחראית!! 




