
 

 

 

 .איש שיקום בעל ידע מניסיון אישי - לחם למחשבה

אני מתפלא ומתמוגג שהשנים האחרונות. שנים  20 -השבוע, הרגשתי שהגעתי להישג הכי גדול שלי ב

מהכישרון של הסביבה להצליח לאפות לחם. נראה פשוט, סתמי, בסיסי אבל בשבילי זה היה לא פחות 

 מחלום. 

ם אכן אצליח להכין לחם, לא נמנעתי מלקנות מצרכים מראש, ליו תי שיום אחדנעל אף שלא באמת האמ

  ועדיין החלום לאפות נשאר בעינו.המצרכים המתינו במזווה בסבלנות זמן רב אחד שאולי יבוא. ימים חלפו 

שכמוני.  פשוט, ובר ביצוע למתלמד ללחם, שיהיה חיפשתי מתכוןחדור מוטיבציה, קמתי מוקדם, הבוקר, 

הציפה אותי הרגשה נעימה של תחושת יכולת ואופטימיות, תחושה שהתפשטה וגרמה לי חיפוש תוך כדי 

להחליט לבחור במתכון ללחמניות מתוקות.  כבר תקופה שאני חושב לאפות לחם , שריחו יתפשט בבית 

 ויגרום לנעימות חמימה ויתחבר לאותם זיכרונות נעימים.

מדידה, שם הרשתי לעצמי "לעגל פינות", התמלאתי  לאחר שהבנתי שיש לי את כל המרכיבים, פרט לכוסות

באדרנלין ובתחושת סיפוק, לקחתי קערה, הוספתי אליה את המרכיבים והחלתי ללוש, לראשונה התגנבה 

אליי תחושת ספק סביב התעוזה והתוצאה הצפויה אבל לרגע הנחתי את המחשבה הזו בצד ושכנעתי את 

 ושככל הנראה בניסיונות הבאים אצליח יותר. הנחה שזהו הניסיון הראשון לדבוק בעצמי 

בתום שעתיים, נכנסו הלחמניות לתנור. תוך זמן קצר התמלא הבית בריח של "בית", ולשבריר של רגע 

עבורי הן היו הלחמניות הכי  -הלחמניות השתזפו ויצאו מהתנורדק'  20הרגשתי שאני "נוגע בחלום". עוד 

 טעימות שטעמתי מאודי. 

 גם הניסיון הראשון להעז לעשות מה שחלמתי. שאיפה שהצלחתי להביא לביצוע.  עבורי היה זה

והצלחות. לומד  תכישלונובשנים רבות של התמודדות עם מגבלה נפשית אני אוסף מרכיבים ויכולות לצד 

כלים, לומד להכיר את עצמי, לזהות הזדמנויות, לאסוף ולאפסן אצלי מרכיבים ונתונים שיום אחד יוכלו 

להבשיל ולצאת לדרך.                                                       ככל הנראה, מדובר בתהליך תמידי וארוך 

משאלות לרגע אחד שיכול להיות רגע של חסד בו אני לוקח את שמחבר בין איסוף נתונים ועיבוד של כוחות ו

החיים שלי לימדו אותי  ,ההזדמנות ומעז לנסות ולצפות לטוב. לא מפחד לנסות, לא מפחד מכישלון. ההיפך

 תי בו סדק זעיר המזכיר שאפשר. יללמוד מהטעויות דווקא במקומות החשוכים יש מקום עמוק ואמ

, מותר להשתהות ולהמתין לנסות . שמותרשון להזכיר לי שמותר לי לחלוםהלחמניות האלה הן הצעד הרא

ובהחלט מותר מדי להאמין מותר  לתכנן מותר לי לרצות  ו ע המתאים כי הוא יכול להתגנב סתם כך...גלר

 התהליך משתכלל. ל  ללהבין שבדרך כוהכי חשוב  .להצליח פעם גם קצת 

 

 

 


