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הנה שאלת השאלות ,ולא רק לתקופה בה וירוס הקורונה משתולל בעולם
כולו ,אלא לכל זמן מאז בריאת העולם :למה אנשים חולים?
למה אנשים חולים?
כי הנפש שלהם קצת מאסה בגוף שלא עושה את העבודה שלשמה נברא,
ומתגעגעת לחזור לשורשה.
אבל אם כך ,אם כל הבעיה רוחנית ,איך בעצם תרופות עוזרות להם?
כי כשהנפש רואה שהגוף מוכן לסבול תרופות מרות וטיפולים כואבים,
היא משתכנעת שיש לגוף הזה סיכוי לשנות את דרכיו לטובה.
זו התמצית של תורה מופלאה של רבי נחמן .תורה רסח בליקוטי מוהר”ן
חלק א.
אולי גם זה יעניין אתכם:
עובדים בצוותא – הלב והריאות

אתגר  148לחיים שמחים יותר
כשהטחול צוחק
צליל טיפולי
דם חם
תנשמו אוויר נקי
 12טיפים לרגעים קשים
מקור האנרגיה החיובית
האם אפשר לומר את זה גם על העולם בכללו?
כשהעולם איננו עושה רצון השם ,הנשמה שלו מתגעגעת לחזור לשורשה,
והעולם נחלה.
וכשהעולם עושה צעדים קיצוניים כדי להיות בריא ,הנשמה שלו בוודאי
רואה את זה ומשתכנעת :הנה ,הוא לא סתם “מתקיים” .הוא מוכן להציב
איזו תכלית ולסבול למענה .יש לו סיכוי.
ואז הנשמה יכולה לחזור אליו ולהאיר בו .אחרי שהתערערו הדפוסים
הישנים ,יש פתח תקווה לכך שדפוסים חדשים יתפסו את מקומם והעולם
יחזור לעשות רצון השם.

כשהעולם עושה צעדים קיצוניים להבריא ,הנשמה רואה את זה
ומשתכנעת!…
“כְּשֶׁאֵין הָאָדָם מִסְתַּכֵּל עַל הַתַּכְלִית ,לָמָּה לוֹ
חַיִּים.
וְהִנֵּה הַנֶּפֶשׁ מִתְגַּעְגַּעַת תָּמִיד לַעֲשׂוֹת רְצוֹן
יוֹצְרָהּ ,וּכְשֶׁרוֹאָה שֶׁאֵין הָאָדָם עוֹשֶׂה רְצוֹנוֹ
יִתְבָּרַךְ ,חַס וְשָׁלוֹם ,אֲזַי הִיא מִתְגַּעְגַּעַת מְאֹד
עַצְמָהּ
לְהַמְשִׁיךְ
וּמַתְחֶלֶת
לְשָׁרְשָׁהּ,
לַחֲזֹור
לְהִסְתַּלֵּק מִגּוּף הָאָדָם ,וּמִזֶּה נֶחֱלֶה הָאָדָם ,עַל
יְדֵי שֶׁנֶּחֱלָשׁ כֹּוחַ הַנֶּפֶשׁ ,עַל יְדֵי שֶׁמַּמְשֶׁכֶת
עַצְמָהּ מִמֶּנּוּ מֵחֲמַת שֶׁאֵין מְמַלֵּא רְצוֹנָהּ ,כִּי
הִיא רוֹצָה רַק שֶׁיַּעֲשֶׂה רְצוֹן הַמָּקוֹם בָּרוּךְ הוּא.
וּמַה שֶּׁהָאָדָם חוֹזֵר לִבְרִיאוּתוֹ עַל יְדֵי רְפוּאוֹת,
הוּא מֵחֲמַת שֶׁהַנֶּפֶשׁ רוֹאָה ,שֶׁזֶּה הַגּוּף יָכוֹל לָכֹף
עַצְמוֹ לַעֲשׂוֹת הֶפיֶךְ תַּאֲוָותוֹ וּרְגִילוּתוֹ ,כִּי הוּא
מֻרְגָּל בַּאֲכִילַת לֶחֶם וּשְׁאָר מַאֲכָלִים ,וְעַכְשָׁיו
כּוֹפֶה תַּאֲוָותוֹ וּמְקַבֵּל רְפוּאוֹת וְסַמִּים מָרִים
בִּשְׁבִיל בְּרִיאוּתוֹ ,וּמֵחֲמַת שֶׁהַנֶּפֶשׁ רוֹאָה שֶׁהוּא
יָכוֹל לָכֹף תַּאֲוָותוֹ בִּשְׁבִיל אֵיזֶה תַּכְלִית ,עַל כֵּן
הִיא חוֹזֶרֶת אֵלָיו ,כִּי הִיא מְצַפָּה שֶׁיָּכֹף תַּאֲוָותוֹ
רְצוֹן
לַעֲשׂוֹת
הָאֲמִיתִּי,
הַתַּכְלִית
בִּשְׁבִיל
יוֹצְרוֹ יִתְבָּרַךְ”.
מאמרים מרתקים נוספים בנושא בריאות – הגוף והנפש תמצאו בקישור
הזה.

