
 

 
   

   

 טלי לי קוראים

 גלגלים כסא על ויושבת גפיים בארבע משותקת אני

 .הסנטר בעזרת מניעה אני אותו

 

 חופש על ומרצה מאמנת אני במקצועי

 

 : היא חיה אני פיה על היסוד הנחת

 חיינו נסיבות על שליטה לנו יש תמיד לא

 איתם להתמודד איך לבחור חופשיים תמיד אנו אך

 

 עצמי על ולרחם בוקר בכל לקום יכולתי

 "מהמיטה לבד לקום יכולה לא אני למה"

 "לבד להתקלח יכולה לא אני למה"

 שהתיישב טורדני זבוב להעיף או באף לגרד יכולה לא אני למה"

 "העין על לי

 ...אינסוף עד כך להמשיך יכולתי

 המשפטים את כותבת כשאני ,עכשיו שאפילו ,היא והאמת

  לעשות יכולה לא שאני במה להזכר לי שהק ,האלה

 

 

 

 



 

 
   

   

 בבוקר קמה כשאני כי

 לי שיש מה כל על תודה להגיד בוחרת אני

 

 לחיות היא לאושר שיש הרבות מההגדרות אחת

 הנאה ברגעי המלווים משמעות מלאי חיים

 יום. יום חיה אני זה ואת

 

 ה/יכול ה/את גם יכולה אני אם

 

 :כמה לכם להזכיר רוצה אני

 ,נהדרים אתם

 ,מוכשרים אתם

 ,יפים אתם

 שאתם כמו בדיוק נפלאים ואתם

 

 .שלי החשובים הסודות עשרת את כאן לכם לגלות עומדת אני

 החיים את לכם לשנות עשויים הם אותם תיישמו אם

 .שפע למלאי אותם ולהפוך

 שתבחרו מה וכל משמעות, שלווה, אושר, כסף ,אהבה

 כמוס הכי הדבר אולי הם, סודות להם קראתי סתם לא

 לעצמנו. אותם מספרים לא שאנחנו בגלל בדיוק ,שלנו



 

 
   

   

 וחופשיים תמימים, טהורים היינו כשנולדנו

 הרגלים של אבק המון אספנו השנים במשך

 ,צריך ואיך רצוי מה של

 ,להיות צריכים שאנחנו לאיך אותנו חינכו

 .אבק באותו לגמרי כמעט כוסו והחופש התמימות

 

 אנחנו מי לגלות רוצים שוב אנחנו היום

 ?באמת אנחנו מי

 

 הפרק הראשון. הנה

 באהבה,

 טלי

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   

   

 

 סוד ראשון: חופש

 

 אז מה זה להיות אדם חופשי?

 כולנו יודעים איך תינוקות או פעוטות מתנהגים

 הם בוכים, צוחקים, צועקים ומשתוללים בלי עכבות

 כל זה עד שהמבוגרים שמים להם גבולות

 אנחנו המבוגרים כבר שבויים בתפיסות עולם, הרגלים ודפוסים.

)גיל בו אנחנו עדיין חושבים שההורים שלנו  3לדוגמא: ילד בן 

יודעים הכל( מקבל מכה בזמן משחק בגן השעשועים, האמא 

יושבת ומפטפטת עם חברותיה, כשהילד מתקרב אליה הוא 

בשיחה ואז בחוסר סבלנות היא צועקת עליו "למה מפריע לה 

 אתה בוכה? לא קרה שום דבר, תפסיק לבכות"

 מה לומד הילד?

 שאסור לבכות )או שאין טעם( .1

לא לסמוך על מה שהוא מרגיש כי אמא אמרה שלא  .2

 קרה שום דבר, אבל הוא חשב שקרה.

 

 איך אנחנו יכולים להשתחרר?

 

 אז ככה:

 ממחשבות, תחושות ורגשות. התודעה שלנו מורכבת 

 לא סתם כתבתי בזה הסדר.



 

 
   

   

 הכול מתחיל במחשבה.

 

 לראיה נסו לכעוס עפ"י הוראה.

 אתם יושבים בבית בערב והכול שקט.

מישהו מצווה עליכם לכעוס. מי שמצליח שירים יד. אף אחד לא 

 בטח לא אני  -הרים 

מן הצד השני, אני אומרת לכם: תחשבו על משהו מכעיס שקרה 

 לכם לאחרונה או לחילופין, משהו מכעיס שקרה בילדות.

ברגע שעולה מחשבה, מתרחשת תחושה בגוף ואיתה עולה 

 הרגש.

לדוגמא: אומרים לאדם "חשוב על משהו מרגיז שעשתה אשתך" 

"האמת, רק אתמול הסתכלתי על הפירוט בישראכרט וראיתי 

ילת על חולצה. אין לנו כסף וסיכמנו בתח₪  1111שהיא הוציאה 

החודש שחוסכים בהוצאות" התרעם בפנים סמוקות ובקול צורם. 

 המחשבה יצרה מיד תחושה בגוף ועלה הרגש.

 יש דרכים לטפל ברגשות, בתחושות הגוף ובמחשבות.

הרעיון הוא שהמגבלות שיש לכולנו הן חיצוניות. אחד לא מרוצה 

מהזוגיות, אחרת מרגישה בודדה ומחפשת בן זוג, שני הורים 

קשיים עם הילדים, מישהו חולה ורוצה כבר להבריא ועוד  חווים

 כהנה וכהנה. הסבל נובע רק מהמתרחש בתודעה.

 בכל פעם שהתודעה מתווכחת עם המציאות, אנו חווים סבל.

זוהי עבודת חיים. בכל פעם שעוברים טרנספורמציה, ניצבים 

 לפני רמה נוספת, גבוהה יותר.

 קום, מציאות. כל אחד קורא לזה אחרת: אלוהים, הי

 אלו מאתגרים אותנו כל פעם מחדש.



 

 
   

   

 

, כאשר להיות מי שאנחנו אנחנו הופכים להיות חופשיים,

 אנו מקבלים את מה שיש בכל רגע, 

 

את כל מה שממלא את התודעה שלנו, המחשבות, הרגשות 

 ותחושות הגוף.

 אלו מתחלפים תדיר. 

 

כוס  אני אוהבת לדמות אותם לאורחים הבאים לביקור, לשתות

ם אותו קפה. מישהו דופק בדלת, בפתח עומד העצב. אנו מזמיני

 קצתלשבת במחיצתנו. הוא יושב 

 ומפנה את מקומו לזה שבא אחריו. 

 ככל שנדע לקבל את מי שבא ולהיות עם מה שיש, 

 הסבל יקטן.
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