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אם הגוף שלי היה חווה אלרגיה כזו ולא הייתי מצליח
לנשום בלילה לא הייתי שולל שום נקודה טובה אצלי,
אפילו לא את הקטנה ביותר…
המסע אחרי הנקודות הטובות של הבן שלי ,וכתיבתן במחברת מיוחדת
שייעדתי לכך תוך כדי ההתבודדות שלי בבוקר ,עדיין ממשיך.
“אזמרה” – תורה רפ”ב בליקוטי מוהר”ן ,בה רבי נחמן מברסלב מלמד
אותנו כיצד למצוא את הנקודות הטובות בנו ובסובבים אותנו .בתקופה
האחרונה אני עושה את זה עם הבן שלי ,אלא שמשהו קרה לאחרונה.
‘מתי ה”אזמרה” הזו כבר תיכנס לפעולה באופן קבוע?’ אני לא מפסיק
לשאול את עצמי .נכון יש הרבה דברים טובים שמצאתי וכבר כתבתי אותם
ברשימות ארוכות במחברת .אבל בימים האחרונים משהו קורה ,וזה לא
נראה טוב .אחרי שפיתח אלרגיה חריפה ,הבן שלי חווה לילות לא
פשוטים של חוסר שינה למרות התרופות שהוא מקבל ,כולל משחה לפריחה

בעור.
הניסיון למצוא נקודות טובות באדם שצורח כל הזמן ומתנהג
באגרסיביות – זה דבר בהחלט קשה .אני כל הזמן נזכר במילים של רבי
נחמן מתורה רפ”ב כדי לדון את כולם לכף זכות ,ועל הדרך מזכיר
לעצמי שאם זה היה הגוף שלי שחווה אלרגיה כזו ומתגרד כל היום
ובקושי מצליח לנשום בלילה ,כמו שקורה לבן שלי ,לא הייתי שולל שום
נקודה טובה אצלי.
אולי גם זה יעניין אתכם:
לחיות את ההווה
איזו חוצפה!
ילדים גדלים באהבה
למה צריך הרבה ילדים?
את ההתבודדות שלי אני אוהב לעשות בבוקר ,בפינה המיוחדת שמצאתי לה
בבית .שם אני מתבונן על עצמי ועל כל מה שקורה לי .לאחרונה ,בורא
עולם הסב את תשומת ליבי לכך שההתנהגות החצופה של הבן שלי היא
בעצם החוצפה שלי כלפי בורא עולם .נברתי בעניין הזה עוד קצת,
ואחרי ההתבודדות פגשתי חבר שהאיר לי עוד משהו מעניין.
הניסיון למצוא נקודות טובות באדם שצורח כל הזמן ומתנהג
באגרסיביות – זה דבר בהחלט קשה .אני כל הזמן נזכר במילים של רבי
נחמן מתורה רפ”ב כדי לדון את כולם לכף זכות…
החבר שלי ,איתו אני נוהג ללמוד ביחד ,נתן את דעתו על הנטייה שלי
לרוץ מספר לספר בלימוד היומי שלי ,כלומר למהר ולהספיק כמה שיותר.
בזמן שלמדתי בספר אחד הראש שלי כבר היה בספר הבא ,דבר שהוציא
אותי מהפוקוס של הלימוד בו עסקתי ומהקשר שלי עם בורא עולם .תוך
כדי השיחה עם החבר ,הבנתי שמה שעשיתי היה כמו להתקשר למישהו ואז
לומר לו ‘תנתק ,כדי שאתקשר אליך שוב’ .בערך.

‘הלו ,תנתק כדי שאתקשר אליך שוב…’
החבר התוודה בפני שגם הוא סבל מהדבר הזה בעבר ,עד שבהתבודדות
בורא עולם הפנה אותו למסקנה המתבקשת :הלחץ שהוא הרגיש כדי לסיים
את מכסת הלימוד היומי שהציב כיעד לא היה שום דבר אחר חוץ מעצבות,
דבר שרבי נחמן מזהיר אותנו מפניו מאוד בלא מעט מקומות .וכדי
ללמוד בשמחה ,הוא ניגש ללימוד היומי בלי שום ציפיות שהוא צריך
לסיים מכסה כזו או אחרת של ספרים או חלקים מהם ,אלא להתמקד
וליהנות ממה שהוא לומד ועושה ,ועל ידי זה לחזק את הקשר שלו עם
בורא עולם.
העצה הזו הייתה בדיוק מה שהייתי צריך באותו יום.
התחלתי
אלא שם
ועם כל
נקודות

להתקדם באותו אופן וקצב ושמתי לב שלא רק שנהניתי יותר,
ההתנהגות של הבן שלי קיבלה תפנית מעניינת – לחיוב ולטובה!
יום שעבר התחלתי גם לגלות עוד ועוד נקודות טובות בילד,
שהמשיכו למלא את המחברת.

נראה לי שעליתי כאן על משהו.
מאמרים מרתקים נוספים בתחום הורות וחינוך הילדים תמצאו בקישור
הזה.

