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ְמסֹור ְלַעְצְמ� ִּדין . ַהֵּכר ֶאת ַעְצְמ� ִלְפֵי ֶׁשְּתַחֵּפׂש ְלַהִּכיר ְיָלִדים. ַחֵּפׂש ֶאת ַּדְרְּכ� ַאָּתה –ֱהֵיה ְּכִפי ֶׁשִהְּנ� 

, ִמֵּבין ֻּכָּלם. ִלְפֵי ֶׁשַּתְתִחיל ִלְתחּום ְּתחּוִמים ִלְזכּויֹוֵתיֶהם ְוחֹובֹוֵתיֶהם, ְוֶחְׁשּבֹון ְלָמה ַאָּתה ַעְצְמ� ְמֻסָּגל

  .ְלַהִּכירֹו ְלַחְּנכֹו ּוְלַהְׂשִּכילֹו, ֹקֶדם ֹּכל, ְוחֹוָבה ָעֶלי�, ַּגם ַאָּתה ֶיֶלד

  .זֹאת ַאַחת ַהְּׁשִגיאֹות ַהַּמְרִּגיזֹות ְּביֹוֵתר –ִהיא ַמָּדע ַעל ַהֶּיֶלד ְולֹא ַמָּדע ַעל ָהָאָדם  היָ ָדגֹוגְ ְלַהִּניַח ֶׁשַהּפֵ 

, ִמֶּיֶלד טֹוב ֵלב הֹוִציאּו ְּבִמְרָמה ַצֲעצּועַ . ָהַרג –ְמֻבָּגר ְּבִהְתָּפְרצּותֹו , ִהָּכה –ֶיֶלד ּתֹוְקָפִי ְּבִהְתָּפְרצּותֹו 

, ִּבְמקֹום ִלְקֹות ְמַחֶּבֶרת ָּבֲעִׂשיִרָּיה ֶׁשָּנְתּו לֹו, ֶיֶלד ַקל ַּדַעת. אּו ְּבִמְרָמה ֲחִתיָמה ַעל ְׁשָטרִמְּמֻבָּגר הֹוִצי

ְוַרק לּוַח ַהֻּמָּׂשִגים ; ֵיׁש ְּבֵי ָאָדם –ֵאין ְיָלִדים . ְמֻבָּגר ִהְפִסיד ִּבְקָלִפים ֶאת ָּכל ְרכּוׁשֹו. ָקָה ֻסָּכִרּיֹות

ֲאְַחּו לֹא ַמִּכיִרים  –ְזֹכר . ׁשֹוִים ַהְּדָחִפים ּוִמְׁשַחק ָהְרָגׁשֹות, ׁשֹוֶה ַמֲאַגר ַהִּנְסיֹוֹות, ם ׁשֹוֶהֶׁשָּלהֶ 

  . אֹוָתם

  !לֹא ְּבֵׁשִלים

ָמדֹות ֶחְבָרִתִּיים ַמעֲ , ָאֵכן. ַּגם ִּבְׁשֹות ָהַאְרָּבִעים ְלַחֶּיי� ַאָּתה ֲעַדִין לֹא ָּבֵׁשל ְּבֵעיָיו, ְׁשַאל ִאיׁש ָזֵקן

, ַּגם ֵהם לֹא ְּבֵׁשִלים –ַעִּמים ְׁשֵלִמים ְזקּוִקים ְלַאּפֹוְטרֹוְּפסּות ָזָרה , ִּכי ַחָּלִׁשים, ְּבֵׁשִלים- ְׁשֵלִמים ֵהם לֹא

  .ִּכי ֵאין ָלֶהם ּתֹוָתִחים

ִּכי . ְוַאל ִּתְתַּבע –ִהְתּבֹוֵן . ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ִמי ֶׁשִהָּנםֱהֵיה ִמי ֶׁשִהְּנ� ְוִהְתּבֹוֵן ֵהיֵטב ַּבְּיָלִדים ִּבְזַמן ֶׁשֵהם 

ֵלב ְוׁשֹוֵפB ֶאת -ֶיֶלד ַחְׁשָדן ְוָזעּוף לֹא ֵיָעֶׂשה ְּגלּוי; לֹא ַּתְכִריַח ֶיֶלד ּתֹוֵסס  ּוִמְתָּגֶרה ֶׁשִּיְהֶיה ְמֻרָּכז ְוָׁשֵקט

  .ֹוַח ְוְִכַעֶיֶלד ְׁשַאְפָּתן ְוַסְרָבן לֹא ִיְהֶיה ; ִלּבֹו

  ?ְוַאָּתה ַעְצְמ�

. ַלָּׁשְוא ִּתְׁשַּתֵּדל ְּבקֹול רֹוֵעם ְלַהּסֹות ֶאת ֲהֻמַּלת ַהֲחבּוָרה, ִאם לֹא ֵַחְָּת ְּבהֹוָפָעה ַמְרִׁשיָמה ְוָחֶזה ָחָזק

  .ַחֵּפׂש ֶאת ַּדְרְּכ� ַאָּתה?  ְצָמםאּוַלי ֵיָרְגעּו ְּבעַ , ַאל ְּתַדֵּבר ְּכָלל –ֵיׁש ְל� ִחּיּוB טֹוב ּוַמָּבט ַסְבָלִי 

ִעם ִּפְְקָסּות ְּפִסיכֹולֹוִגית ַּבֵּלב ְוַתְקֹון ָפָדגֹוִגי , ָּבֵׁשל, ַאל ִּתְתַּבע ֵמַעְצְמ� ִלְהיֹות ֶּתֶכף ּוִמָּיד ְמַחֵּנB ְרִציִי

 .ַהִּנָּסיֹון -ָּבֵטל - ְמַזֵּמן ֵאֶלי� ַרְטָן עֹוֵבר ְוַאָּתה, ַהְּנעּוִרים –קֹוֵסם , ְּבִרית ְִפָלא- ֵיׁש ְל� ֶּבן. ָּברֹאׁש


