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משמעות הכאב ,הכאבנעלם
$TS1$סי\$TS1$
סי־
פוחתת כאילו בא על

פוקו.לכאורה ,תובנה מוזרה ,אבל
שכתוצאה מכך הפך גופילהיות כמו׳ילד
הבחנתי
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והסימנים שקיבלה
$TS1$בת$TS1$:
בת־

גהם הבינה שחוויית הכאב נובעת,

במקרים רבים,

ממצבים רגשיים ,מתחים או טראומות
בנוסףלסיבות הגופניות
הגלויות.
התובנה הזו התיישבהלה ,כמו חלק
בפאזל ,כששב אליה זיכרון של תאוגוו
דרכים אחרת ,שנים מספר קודםלכן ,שגם ממנה יצאה חבולה וכאובה .״נד
כרתי שבשני המקרים זה קרהכשניהלתי בתוך מוחי דיון ,שבו הייתי צריכה
לקבל החלטה שגרמה לילבלבול .במוחי נוצרה מעין ׳מלחמה מחשבתית׳.
צד אחד של המוח אמד לי להתחבר
ולבצע ,בעוד שהצד האחר שירד
להיגיון
לי פחד שכיווץ את בית החזה .בשני המקדים ,רגע התאונה הפסיק לי את
׳מלחמת המחשבות׳ .הכאב גדםלגוף ולנפשלהרפות ,והכאבים עברו למקום
הראשון בסולם העדיפויות,כאילו אמרו:׳עכשיו אנחנו החשובים .טפליבנו!׳
״ואז״ ,היא אומרת ,״הבנתי שהדברים לא קרו במקרה ,וכיעליי להתעמק
ולהירפא״.
בסיבהלכאב ,ללמודלהבין אותו ,במטרה לשחרר אותו

כמי שעוסקת בתקשור ,פנתה בתהיות ובשאלות
$DN2$המרריבים $DN2$השמימייםשמלווים אותת .בעזרת המידע שקיבלה
ריבים
מבקש לספרלי" ,שיצא
משמעות הכאב ומה הגוף שלי
״כאשר הגוף מדבר
״אוריון").
לאור בימים אלה (בהוצאת
הספר החדש מצטרף לשני ספריה הקודמים של אפשטיין" ,ספר החיים״
שכמוהו,מכילים ידע ותוכנות שקיבלה בתקשור.
ו״משמעות החיים״
העליונים חוותה חיותה אפשטיין
את ההתחברותלרוח ,לנפש
ולעולמות
ילדים ,הת־
$TS1$התחילה$TS1$
בשלב מאוחר יחסית.בגיל  29כשהיא כבר נשואה ואם לשלושה
אך כאשד הם לאמילאו את הריק שבתוכה ,עזבה
לימודים אק־מ־־ם
חילה
$DN2$התחילה$DN2$
ייעודי״ ,היא
ואפילו את
שמצאתי את מקומי
ללימוד־ רי־ק־ .״והבנתי
ופנתה
אומדת .שם,לדבריה ,חוותה את המפגש הראשון עם ״המדריכים״ שלה.
״כשיעיד דמיון מודרך ביקשה המנחה שננסה לפגוש מדריכים .עצמת־ את
מתחברתאליי ומקיפה אותי .התמלאתי באנרגיה
עיניי וראיתי קרן אור לבנה
שאפשרה לי להתנתק מהגוףולראות מעברלו .ואז ראיתי את עצמי,ילדה
במערבולת .שתיתי מים ,טבעתי ואיב־
$TS1$ואיבדתי$TS1$
בת שבע־שמונה ,נכנסת לים ושוקעת
$DN2$ואיבדתי $DN2$את ההכרה ,אבל מישהו משך אותילחוף .בתמונה הבאה ראית־ את עצמי
דתי
מרחפת בשמיים,מלווה בשלושהמלאכים ,ואני רואה את גופי מונח על החוף,
כשאנשים מנסים להגשים אותי .ואז הקאתי מיםוהתעוררתי״.
היה באמת מקרה כזהבילדותך?
״לא זכרתי מקרה כזה ,אבל היה לי זיכרון של פחד ממים
עמוקים".
אז,לדבריה ,לא ייחסה חשיבות למפגש עם המדריכים .היא המשיכה לחפש
ידע והבנה ,עד שגילתה קורס שחיבר אותהלאנרגיה של העידן החדש .״שם
הרגשתי שהגעתי הביתה״ ,אומרת חיותה .״למדתי להתחבר בחזרה לאותה
שפגשתי שנים קורםלכן,וכל חיבור כזה העניק לי המוז כוח.
קרן אור לבנה
עם הידע הזה התחלתי לתקשרולקבל מידע מגוון מהמדריכיםשלי".
״כאשר הגון :מדבר״?
למי מיועד הספר ההדש
בספר לא באות במקום טיפול רפואי ,אלא כהשלמהלו .הן
"התוכנות
מיועדות לכל אדם המבקשליצור שינו־בחייו,להבין למה מגיע הכאב מבחינה
רוחנית ,וגם איךליצור ריפוי עצמי .ברור לי שהגוף אינו מדבר סתם,ולכל
עליה .הספר מלמד איך לקחת פסק
כאב יש סיבה משמעותית ,שהוא מאותת
זמן למחשבה על הסיבות שגרמו לתחושת הכאב .ברגע שנבין למה נוצר הכאב,
שרשרת שתביאלשינוי
לאיזון גוף־נפש־נשמה,ולגרום לתגובת
נוכללהגיע
בחיים .ההבנה והשינוי יאפשרו לכאבלהשתחרר ,ויאיצו את תהליךהריפוי״.
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מערכת -לאשת״ הבהירה כי החדור אינו מהווה המלצה,
והפונים אל המרואיינים בו עושים ואת על דעתם בלבד

