
פך השמן 
הקטן

ל ניצול שואה כאוב, על בת בשידוכים שמרגישה לא ראויה, על אישה שמחפשת משמעות ונתינה; אבחון בשמנים, בשיטת התדר. פך שמן קטן וכל כך גדול

ברמת  חני  של  הנעימה  בקליניקה  יושבת  ואני  חנוכה,  ערב 

כולנו  השמנים   סוד  על  לי  מספרת  חני  ירושלים,  שלמה, 

תועלותיהם  כל  על  למאכל  השונים  השמנים  את  מכירים 

ויש המכירים גם שמנים אתריים וסגולותיהם   קבלו אותו:  

אבחון אישיות לפי הרחת שמנים, מעניין, מרתק ו – עובד  

ומנותר קנקנים – נעשה נס  

< שולמית לוי 
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טיפ לחיים 
בריאים
*4535 יש קופות חולים  ויש מכבי

לא בבית ספרנו
בזמן מחלה יש להישאר בבית ולא לחזור לבית הספר, 

לעבודה או ללימודים עד להחלמה מלאה
 כדי להימנע מלהדביק אחרים

אז איך הכול התחיל?
חני חוזרת אחורה בזמן ומתחילה לספר על התהליך 
האישי שלה, שמכוחו היא פועלת עד היום: "הגעתי 
נקדים  רק  פותחת,  היא  שלי",  החיים  דרך  לאבחון 
בה  התדר,  בשיטת  באבחון  מדובר  מילים:  בכמה 
המהות  את  האדם,  של  הייחודי  התדר  את  מזהים 
הפנימית המולדת שלו, על ידי הרחה של שמנים, אבל 
ילדי החמישי,  "עד שנולד  נקדים את המאוחר...  בל 
עבדתי בהוראה. מורה ככל המורות, עבודה מאתגרת, 
ובאיזה שהוא שלב הרגשתי  ארוכות  נסיעות  לי  היו 
גידול הילדים, הבית  שאני מפסידה את החוויה של 
צריך אותי.. וכך קיבלנו החלטה לעזוב את העבודה 
ולהישאר בבית. במקביל למדתי הדרכת כלות, יכולתי 
לעבוד מהבית וכך חלפו שנים, הבית דורש את שלו, 
מתחילה  אני  הזמן  שחולף  וככל  גדלים...  הילדים 
לי  היה  בתוכי.  וכוסס  מנוחה שהולך  חוסר  להרגיש 
יותר זמן פנוי, והרגשתי כמו ציפור שמתחילה לנקר 
את  אני ממלאת  ללא הפסקה: האם  ושואלת  בתוכי 
יכולה  השליחות שלי בעולם? האם יש משהו שאני 
ללא  בי  מנקרות  השאלות  עושה?  ואיני  לעשות 
הפסקה ואיני מוצאת תשובה. תחושה עמוקה בתוכי 

קוראת לי: את יכולה לעשות עוד משהו, אבל מה...?
התחושות האלו מטרידות את מנוחתי ללא הפסקה, 
מרחפות ברקע כל הזמן.. וככל שחולף הזמן אני מנסה 
לרדת לעומקן ולהגיע לתשובה. התחלתי לשאול את 
עצמי שאלות, פשוטות אולי, דורשות מחשבה, בניסיון 
אותי, שאלות  את תחושת המצוקה שמלווה  לפתור 
כמו: מי אני? מה השליחות שלי? מה ביכולתי לעשות? 

בניסיון לעשות סדר במועקה...

הקמתי בית, יש לי משפחה 
מקסימה, 

אז מה לא טוב לי? 
התפקיד  לו  ושואלת:  חני  מציינת  מוסגר  במאמר 
היחידי שלנו היה להקים בית ומשפחה, מדוע אנחנו 
כל כך שונות? למה כל אחת מתייחדת בכוחות ותכונות 
אחרות? אין זה אלא שלעיתים יש עוד תפקיד, עוד 
אור להאיר לעולם. גם בעבר התפקידים היו קיימים 
כיום  והקהילה,  המשפחה  במסגרת  יותר  והתבטאו 

הצורך קיבל צורה חדשה.
כשהתחלתי לערוך סדר בדברים הבנתי שאני רוצה 
לחזור  רוצה  לא  ממש  אבל  העבודה  למעגל  לחזור 
לכיתה. מצד אחד, חשוב לי הנושא של חינוך, חשובה 
רק  לי  ויש  בית, אבל מה אעשה  לי המשמעות של 
תעודת הוראה והדרכת כלות? יצאתי ללמוד, וחשבתי 
לעצמי: אם עם הבנות איני רוצה כעת לעבוד, נעבוד 
עם מי שרוצה, עם האימהות, הלכתי ללמוד הנחיית 

הורים והתחלתי לפתוח קבוצות..."
"במקביל", ממשיכה חני את שטף סיפורה, "הלכתי 
שינוי  בו  שרציתי  נושא  על  אישי  לאימון  בעצמי 

צורך  היה  שאולי  חשבה  המאמנת  נתקענו.  מסוים  ובשלב 
יותר באמפטיה אבל אני ידעתי שאמפטיה לא הייתה עוזרת לי 
ומשהו אחר תקוע לי ברובד הרגשי. שוב, הרגשתי תחושה של 
חוסר ודאות, חיפוש ותפילה עמוקה לקדוש ברוך הוא, לדעת 
ולהבין מהי הנקודה המיוחדת לי, מה הוא רוצה ממני, כשאלו 
מצטרפים לציפור שעדיין מנקרת: כבר פתחתי קבוצות של 
הנחיית הורים אבל רציתי לדעת שאני עושה את הדבר הנכון.."

מתפללת למצא את הדרך
"וככה הייתי מתפללת.. תן לי סימן שאני עושה את הדבר 
הנכון, שכאשר אעלה לשמים וישאלו אותי האם היית חנה, 
על כל המשתמע, אוכל לומר כן!!! ואז- ובכן, אז - לא הרגשתי 

עדיין שאני יכולה לומר 'כן ' בביטחון... 
אין לי מושג אפילו איך וממי שמעתי על שיטת התדר ומכאן 
לשם הגעתי לאבחון. אני עוברת את האבחון וכשהיא מתחילה 
הייתי בהלם ממשי מההשתקפות  לי את התוצאות  להקריא 
איך  אני,  מי  לבן  גבי  על  האישיות שלי: שחור  הברורה של 
אני במיטבי ואיך כשאיני במיטבי ויותר מכול: מה השליחות 
שלי בעולם. היא דייקה לי את הכוח שלי לראות באנשים את 
הגבוה בהם, לשקף להם זאת ולחבר אותם אליו. )זהו התדר 

של מנהיגות חדשה אליו נגיע בהמשך, ש.ל.(.
הרגשתי כאילו יורדת אלי מתנה היישר מהרבונו של עולם, 
הנכון.  במקום  שאני  הנכון,  הדבר  את  עושה  שאני  אישור 
הספקות התפוגגו ומצאתי את עצמי עם זריקת אנרגיה אדירה 

להמשיך הלאה, לרוץ עם השליחות הזו בכל הכוח...
ובאותו רגע, נולד בי הרצון לתת את המתנה הזו גם לאחרים, 
הלכתי ללמוד בעצמי את שיטת התדר: האבחון וגם האימון 
לאדם  לעזור  כדי  האבחון  לאחר  עובדת  אני  אתו  הרגשי 

להטמיע את המסקנות של האבחון בחיי היום יום שלו. 
זה היה מרגש ברמות.  הקדוש ברוך הוא ברחמיו, המשיך 
לדייק לי עוד יותר את התפקיד שלי. אימהות מהקבוצה החלו 
לשלוח אלי את הבנות שלהן, "היא בשידוכים ולא יודעת לקבל 
הרגשתי  להגיע,  המשיכו  והן  לקבל  התחלתי   " החלטות... 

קריאה ברורה מלמעלה להמשיך כאן.
לא הזמנתי- הן באו לבד ועם הזמן פיתחתי שיטה מתוך כל 
מה שלמדתי )אימון יהודי, אימון רגשי, NLP, EMP - שחרור 
טראומות באמצעות תנועות עיניים( ויצרתי מסלול שלדעתי 
כל בחורה בשידוכים צריכה לעבור אותו... )גם כהכנה לקראת 
בנויה,  ברורה,  שיטה,  בעיות(...  לפתור  רק  ולא  שידוכים 
מסודרת, תהליך מעניין... וברוך השם זה עובד... כאשר במשך 
הזמן אני מוסיפה ללמוד עוד כלים, כדי לתת מענה לכל אחת 

ואחת..."
מאמנת  מזרחי,  חני  מכירות...  קצת  כבר  אנחנו  עכשיו  אז 

בשיטת התדר, מאמנת ליצירת בתים מאושרים.

אז מהי שיטת התדר, איך היא עובדת, מה הסוד שלה?
"שיטת התדר פותחה ע"י שוש מניקס. שוש היא מהראשונים 
שהביאו את עולם האימון לארץ, למדה בחו"ל, הגיעה לארץ 
 - בארומתרפיה  עסקה  במקביל  לאימון.  ספר  בית  ופתחה 
שמנים אתריים, באיזה שהוא שלב החלה להבחין שאנשים עם 
אישיות מסוימת התחברו לריחות מסוימים, וכך החלה להיבנות 
השיטה, בירור המכלול של דברים משותפים שיוצרים כותרת 

מסוימת"...
 11 "ישנם  כחלחלים.  בקבוקונים  ערכת  מולי  פורסת  חני 
תדרים שהם 11 מהויות של בני אדם המזוהים על פי הריח. כל 
תמצית היא תרכובת של כמה שמנים אתריים במינון מסוים 
שיוצרים את הריח האופייני. האבחון נערך בשלבים מדורגים, 
את  מובנית,  בהדרכה  אט,  אט  בורר  אדם  שלב  בכל  כאשר 
הריחות המועדפים עליו עד שמגיעים אל התדר הראשי שלו. 
אחר כך מחפשים גם את התדר המשני. לאחר מכן נפרסת 
מולנו מפת הנפש:מהם הכוחות, היכולות והכישרונות שקיבל 
כשאינו  הוא  איך  במיטבו,  הוא  איך  עולם,  מבורא  במתנה 
במיטבו ומהו הקוד הרגשי שלו, כלומר: איזה רגש הוא מרגיש 
כשהוא במיטבו ולכן מומלץ לו לעורר את הרגש הזה בתוכו..."
"במהלך האבחון אנשים עשויים לחוות אחת משתי תופעות: 

אישור או גילוי. 
לפעמים האדם מקבל אישור על מי שהוא, על מה שהוא 
הרגעים  ואלו  ולפעמים,  הנכון,  במקום  שהוא  אישור  עושה, 
בתוכו  לכוח  מתחבר  הוא  גילוי:  חווה  אדם  מרגשים,  היותר 
הוא  כאשר  שהיא.  סיבה  מכל  כה  עד  העין  מן  סמוי  שהיה 
את  מקבל  הוא  שלו  והאמתית  הפנימית  למהות  מתחבר 
המפתח להיות מאושר. כשאדם נמצא במקום הנכון הוא לא 

מרגיש חוסר סיפוק ומצוקה.
אכן, כל עוד אנחנו בגלות,  כולנו נמשיך להתמודד עם קשיים 

-  אבל קשיים של העבודה האמתית הם טובים ומגדלים..."
האמת, נשמע קצת... לאבחן עפ"י ריח? מעורר הרבה סימני 

שאלה על האמינות של האבחון.חני מחייכת.
גם  הייתי  כנראה  אותו,  עוברת  הייתי  לא  אני  אם  "האמת, 
סקפטית", היא מאשרת, "אבל נראה לי שמבחן המציאות של 
האבחון הוא החזק מכול. ראיתי כבר יותר מאלף מאובחנים 
)כמאבחנת בעצמי וכמלווה תלמידות שלומדות את האבחון, 
נבחנות(  של  מעשיים  מבדקים  ובודקת  אימון  קורסי  מלווה 

והחוויה של ההארה, אישור, גילוי  - חוזרת על עצמה..."
"מלבד זאת, חשוב לדעת שחוש הריח הוא החוש היחיד שלא 
השתתף בחטא אדם הראשון ולכן נותר בטהרתו כפי שהיה, 
הוא קרוב ומחובר למהות הפנימית של האדם, וברכת הריח 
היא הנאה של הנשמה, כך שדרך הריח אדם מחובר במיוחד 

למהות הפנימית שלו".
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וסיפורים, דוגמאות?
בשפע.

על  זאת  יודעים  אנשים  נדירים,  מאוד  תדרים  "יש 
עצמם אבל אף אחד לא יודע... למשל "אש סמויה" – הם 
פוחדים להתמודד עם רגשותיהם ויש להם קושי להגדיר 
אותם ולהבין אותם באופן מילולי ולכן נוטים להתפרץ 
החוצה  מוציאים  זאת,  המצדיקות  מסיבות  תמיד  ולא 
הנכון.  לא תמיד במקום  אך  בתוכם  את מה שהצטבר 
הם מתפרצים פעמים רבות ללא כל פרופורציה לסיבת 
– גם אותם. מי  האירוע וההתפרצויות האלו מפתיעות 
שהוא כזה, שומר זאת בסוד כל כך כמוס, מתבייש במה 
שקורה לו...  הוא מגיע לאבחון ונמצא בשוק: איך את 
יודעת מה קורה אצלי בבית? נשים אומרות לי: איך את 

יודעת את מה שאני כל כך מסתירה?"
חני מוסיפה סיפורון חמוד: "אחת הבנות שלי לימדה 
בת"ת חינוך מיוחד, יום אחד הגיע אחד התלמידים ואמר 
לה: "המורה, אני יודע למה אני מתנהג כך, אתמול אימא 
שלי לקחה אותי לאבחון, והיא אמרה שאני אש סמויה, יש 
בי אש..." מה שקורה הוא שהילד מבין את הכוחות שלו, 
האימא שעד כה חשבה שהוא חצוף או מרדן, פתאום 
מבינה שזה מה שקורה לו כשהוא לא במיטבו... פתאום 
יש שם, הגדרה וקל יותר להתמודד ולהכיל את זה מאשר 
ואם מדובר  ילד,  וכאן הוא  אירוע של התפרצות..  עוד 
בבעל? באישה? כאשר מזהים את התדר אפשר לעבוד 
גם על הצד השני: כשהם במיטבם, הם יודעים לקחת את 
כל האש הזו ולהפוך אותה ליצירתיות, מקוריות, עשייה, 

להוציא דברים מהכוח אל הפועל...
אני רוצה לספר לך עוד סיפור מדהים על אדם שלא חי 
את התדר שלו: חברתי אבחנה את אביה, ניצול שואה, 
אנשים  אלו  הנתינה":  "מהות  של  בתדר  אובחן  הוא 
שנותנים את כל כולם למען הזולת בלי חשבון, נותנים 

בזרימה, בלי להתחשבן, בלי תמורה..
היא לא האמינה, "זה לא אבא שלי, אני מכירה אותו 
משהו  למציאות,  האבחון  בין  קשר  אין  שנולדתי,  מאז 

בשיטה לא עובד.."
שוש אמרה לה שבמצב כזה בודקים איך האדם היה 
בילדותו, אך יעצה לה להניח לעניין, בכל זאת, מדובר 
אותו  לערבב  טעם  אין  שואה,  ניצול  מבוגר,  באדם 

עכשיו...
אך חברתי לא הייתה מסוגלת, ופתחה את העניין עם 
אביה, ולהפתעתה הוא אכן אמר לה: כילד באמת הייתי 
מהות הנתינה, זה מה שהייתי... אבל אחר כך בשואה 
החיים לימדו אותי שמי שנותן לא שורד. האב סגר את 
המהות שלו ושנים לא חי אותה, וכעת כשהתעורר שוב 

אל המהות שלו חזר לחיות אותה. 
ואגב, מערכת היחסים ביניהם השתפרה.

ובשידוכים, ובחיים... – איך זה מתבטא?
"נכון", מסכימה חני, "יש משהו עלום...אין זו תורה אבל 

אם זה עוזר ומקדם, למה לא... בדרך כלל אני מתחילה 
יכול להוביל את אותו  כל תהליך אימוני באבחון, הוא 
אלי שתי בחורות  הגיעו  לגמרי.  לכיוונים אחרים  קושי 
קושי בקבלת  אתגר:  אותו  עם  בזמן מקביל  בשידוכים 
החלטות בשידוכים. כך הן הגדירו את הקושי שלהן.  יש 
הרבה כלים באימון כדי לעבוד על התחום של קבלת 
החלטות אבל האבחון סיפר את הסיפור אחרת לגמרי....

תדר  זה  הפנימיות.  עוצמת  של  בתדר  יצאה  אחת 
של עומק, עומק, עומק... כשמו כן הוא. אלו האנשים 
שקשה להם לקבל החלטה עד שלא יחקרו בדיוק את 
כל ההשלכות האפשריות, ויבדקו את כל האופציות, ועד 
אז: לא ירימו יד או רגל... אם כך, מובן מה השורש של 

הקושי שלה בקבלת החלטות...
הניגודים",  "אחדות  יצאה  השנייה  הבחורה  לעומתה 
תדר מאוד מעניין ונדיר יחסית. אלו אנשים שמסתדרים 
שלו...  בשפה  אחד  כל  עם  לדבר  יודעים  כולם,  עם 
וכשאני שואלת אותה: "תגידי, במסיבת האירוסין שלך 
בעז"ה אילו חברות יהיו?" היא צוחקת... "כל מיני בנות.. 
כל  בין  הקשר  מה  תבין  לא  לעתיד  לי שחמותי  נראה 

הסוגים..."
תשובה,  בעלי  של  ממשפחה  מגיעה  השניה  ואכן, 
שלא נקטה מלכתחילה בקו ברור: תחילה נטו לקו יותר 
ליטאי, אחר כך התקרבו לחסידות, וגם מקורבים לעדות 
חסידים,  ליטאים,  עם  נפגשה  בשידוכים  וכך  המזרח... 
מחד  שלה  המתנה  זו  כולם,  עם  והסתדרה  ספרדים 
היא  כי  בשידוכים,  החלטה  לקבל  לה  מקשה  ומאידך 
אחר  מקום  זה  מי תבחר?  את  אז  כולם,  עם  מסתדרת 
לגמרי של עבודה.כשיש את מפת הנפש העבודה היא 
יותר קצרה וממוקדת, יודעים את שורש הקושי והאדם 

מרגיש שזה באמת זה.
יותר  שהיא  האימונית,  לעבודה  לעבור  אפשר  ואז 

עבודה רגשית.
כשהיא היתה צריכה להרגיש שהיא בסדר...יש מקרים 
אלי  הגיעה  בסדר...  שהוא  להרגיש  צריך  רק  שאדם 
בחורה צעירה שכל שפת הגוף שלה אמרה כיווץ, הייתה 
גבוהה ותמיד הייתה נראית כפופה... באבחון התדר היא 
יצאה "שמיים וארץ", אלו אנשים עם מנעד לגובה בין 
רוח לבין חומר, הפילטר המרכזי שדרכו הם רואים את 
העולם הוא רוחניות גבוהה בשילוב עם מימוש- הוצאה 
לפועל, איך זה התבטא אצלה? המון רעיונות בלי יכולת 
ביצוע. רעיונות פנטסטיים שרק קומי ותעשי או לפחות 
תרשמי על שמך כפטנט רשום, אבל היא לא מצליחה... 
היא מספרת עוד שבערב שבת לדוגמה היא לא מצליחה 

לעזור בבית... 
ככל שהתחברה יותר לתדר שלה, הבינה קודם כל שהיא 
בסדר, שהיא צריכה לעשות דברים כשהיא מרגישה בהם 
משמעות רוחנית. היא הבינה את המהות שלה והתחזקה 
ממפגש למפגש, אפילו פיזית היא הגיעה יותר זקופה, 

פתאום ראו חן... כמה שבועות לאחר שסיימנו 
וסיפרה  לוורט  אותי  הזמינה  היא  התהליך  את 
שקיבלה בחור שלפני כן לא העזה אפילו לחלום 
עליו... היא מספרת שאם ההצעה הייתה מגיעה 
ראויה  לא  בטוחה שהיא  הייתה  לפני התהליך 
ואוטומטית הייתה אומרת לא, רק  לכזה בחור 

כדי לא להפיל אותו בפח...
היא  מי  ידעה  ראויה,  הרגישה  כשהתחברה, 
רגועה  הייתה  כשלא,  וגם  במיטבה  גם  באמת, 
-  יכלה להגיד כן, על מה שקודם לכן אפילו לא 
יכלה לחלום."אנחנו דור של אינסטנט", מסיימת 
חני, "וגם לדור הזה הקדוש ברוך הוא הביא את 
הפתרונות שהוא צריך... את הדרכים הקצרות 

כדי להגיע אל היעדים שלנו.."
אנו מסיימות את השיחה ואני חושבת לעצמי 
בהיכל  שם  אי  שנמצא  הקטן  השמן  פך  על 
כל התקוות... בכל אחת מאתנו  אחרי שאפסו 
הוא חבוי, אולי כבר גלוי... פך שמן קטן, חתום 
בחותמת כהן גדול שיכול להאיר לשמונה ימים 

מעבר לסיכויים ולעולם כולו לדורות...
אבל צריך למצוא אותו.

לנגוע בו - ולהתחבר אליו.
ובאור ימי החנוכה מברכת את כולנו למצוא 
את האור שבתוכנו, את פך השמן הקטן הזה עם 
האור  את  לעולם  ולהאיר  העצום,  הפוטנציאל 

המיוחד של כל אחד מאתנו.
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