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‰Ó„˜‰ 

È¯˜Ó Â�È‡ Ï¯Â‚‰ ,‰¯ÈÁ· Ï˘ ‰‡ˆÂ˙ ‡Ï‡. 

ÂÏ ÔÈ˙Ó‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ Â‰˘Ó Â�È‡ ‰Ê ,‚È˘‰Ï ˘È˘ Â‰˘Ó ‡Ï‡. 

 נינגס בריא� ' וויליא� ג�

קרה לכ� שמצאת� את עצמכ� חושבי� על מישהו שלא חשבת� 

 ?עליו כבר שני� ואז נתקלת� באד� זה למחרת

כ� פיטרו את,  לדוגמה�הא� קרה לכ� משהו לא נעי� , או

 ? א� זמ� קצר לאחר מכ� זכית� בהזדמנות טובה יותר�מהעבודה 

מצאת� , לכאורה כלשה��הא� לפני שביטלת� אירועי� מקריי�

 : את עצמכ� אומרי� בשקט

 או משהו מעבר �הא� היה זה סת� צירו� מקרי� . אני תוהה�א�א"

 "?לזה

 ?מה גר� לכ� להרי� את הספר הזה, בעצ�

  ?הא� היה זה צירו� מקרי�

שהובלת� לרגע זה על מנת שתרחיבו את הידע שלכ� על , או

 ? עצמכ�
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המובילי� אתכ� לפגוש אנשי� , הא� קיימי� סימני דר� מסתוריי�

דוחפי� אתכ� לכיווני� חדשי� ומביאי� אתכ� למצבי� , מסוימי�

 ?שמעול� לא צפית�

: ספר זה יאפשר לכ� לאשר משהו שחשדת� בו לאור� כל הדר�

 ה� מסרי� קטני� הנשלחי� � סימני� מהשמיי� � שצירופי מקרי�

אליכ� במסעכ� בחיי� ונועדו לסייע לכ� להישאר בנתיב הנכו� 

 . שתוכנ� במיוחד עבורכ�

 .ספר זה מהווה גשר פשוט אל הגילוי העצמי שלכ�

בחלק הראשו� תלמדו כיצד לפקוח את עיניכ� ולראות את  ♦

 . ל בחייכ�הדרכי� המדהימות בה� כוח קוסמי גבוה יותר פע

תראו כיצד את� יכולי� להשתמש , בחלק השני, לאחר מכ� ♦

תוכלו . בצירופי מקרי� כדי להעשיר את חייכ� ולהתקד�

אפילו לראות כיצד נית� ליצור צירופי מקרי� משלכ� ולהפו� 

 .את המשאלות שלכ� לסימני דר�

 על אנשי� כמותכ� וכ� �את� תקראו ג� על אנשי� אחרי� 

מצאו נחמה בסימני� מהשמיי� והשתמשו ש, על סלבריטאי�

 .בה� בחייה�

החלק השלישי מלא בסיפורי� מרתקי� הממחישי� כיצד  ♦

 ממערכות �סימני� מהשמיי� מנחי� אותנו בכל היבט בחיינו 

 .מסרטי� ועד אירועי ספורט, יחסי� ועד קריירות

אני , כשתתחילו בתהלי� נפלא זה של גילוי סימני הדר� בחייכ�

מור על פתיחות מחשבתית לאפשרויות שמעול� מבקש מכ� לש

לא דמיינת� ולהיות מוכני� לנקוט בצעדי� לקראת מימוש מטרות 

 .שייתכ� שכרגע נראי� לכ� רחוקי�, וחלומות

 !והתכוננו למסע נהדר, החלו להפו� את הדפי�, עכשיו
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¯·Ú‰Ó ÌÈ�ÓÈÒ ˙ÙÈ˘Á..........................  

 ,כמעט כול� נושאי� בלב� חשד קל המבוטא רק לעתי� נדירות

 משהו מיוחד �שאולי יש בצירופי המקרי� יותר מכפי שנראה לעי� 

 . וכמעט תמיד רוחני

לצור� כתיבת ספר זה ראיינתי אנשי� רבי� וחקרתי מאות 

בתקווה שנקודת מבט חדשה על , סיפורי� על צירופי מקרי�

 .תסייע לאחרי� להעשיר את חייה�, אירועי� מסתוריי� אלה

 לעתי� נדירות צירופי מקרי� שרק, הנחה רווחת אחת הייתה

אנשי� רבי� העלו את הסברה שה� . מתרחשי� כאירוע בודד

 .מתרחשי� בקבוצות או כסדרה של אירועי� יוצאי דופ�

שקרא ,  רעיו� זה נתמ� על ידי הסופר והעתיד� פיטר ראסל

וכ� על , " של צירופי מקרי�Â‡¯˘¯˘ ˙ÂÈ¯Â˙ÒÓ˙"לארועי� אלה 

, ק� ידוע של עקרונות הסינכרוניותתיאורטי, ידי ארתור קסטלר

 ". ·ˆÂÈ˙·ÈÒ ˙Â‡¯˘¯˘ ÌÈ¯˜Ó ÈÙÂ¯È˙"שהשתמש בביטוי 

במהל� ספר זה אזמי� אתכ� לצאת למעי� מסע ארכיאולוגי אל תו� 

תופתעו לגלות הופעה של דפוס או , כשתעשו זאת. עצמכ�

המסמני� את מערכות , שרשרת מסתוריות של צירופי מקרי�

 .� ואת התקופות השונות בחייכ�היחסי� והעיסוקי� שלכ

תראו , כשתתחילו למפות את האיתותי� שקיבלת� בחייכ�

 : חשובות בחייכ��˜�ÙÓ ˙Â„Â‰שתדירות� גברה ב

 .כשאיבדת� מישהו שאהבת� ♦

 .כשמצאת� מישהו לאהוב ♦

 . כמו פיטורי� או קידו�, כשהגעת� לצומת בקריירה שלכ� ♦

 . כשקרה משהו אשר שינה לחלוטי� את כיוו� חייכ� ♦
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תוכלו לפתח , א� תלמדו לזהות את החוויות המקריות בחייכ�

ותקבלו חיזוק לכ� שג� א� אינכ� , תחושת ביטחו� בכיוו� שלכ�

 �הרי ש, שמי� לב

  .אינכ� לבד בעול�

 

 קיימת מערכת הנחיה עולמית , ש� למעלה, במקו� כלשהו
 .� שלה"ואת� נמצאי� על מס� המכ

  

ÌÈ�ÓÈÒ‰ ˙‡ È˙ÈÏÈ‚ „ˆÈÎ....................... 

כי נית� לבדוק מחדש את צירופי המקרי� ולתעד את , ו�הרעי

עלה בדעתי לראשונה , הסימני� שהתקבלו בעבר מהשמיי�

 . כשהרהרתי בנקודות המפנה בחיי

התמקדתי ברגע בו הבנתי לראשונה מה אני רוצה להיות כשאהיה 

. במהל� ביקור בתחנת רדיו שכבש אותי', זה היה בכיתה ו. גדול

 . רדיורציתי להיות קריי�

. בארבע השני� הבאות התאמנתי בדיבור אל מקל של מטאטא

נהגתי להקריא את העיתו� בקול ר� והתאמצתי לדבר בקול נמו� 

 .דבר שהוציא את אחי מדעתו, כמו דיוויד ברינקלי

שישי� , אבל הגיבור האמיתי שלי היה קריי� הבוקר בתחנת רדיו

די� הריס היה . יורק�ניו, אדמס סנטר, מייל דרומית לעיירה בה גרנו

שאהב לפקוד על גדודי המאזיני� שלו לקו� , שדר� רדיו אנרגטי

בהתא� לקצב של השיר , "לצעוד סביב שולח� ארוחת הבוקר"ו

 . שהשמיע
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תו� שאני מדבר אל המטאטא וצועד סביב שולח� , לעתי� קרובות

מה שגר� לאחי להשלי� , חיקיתי את די� הריס, ארוחת הבוקר

 .של דגני בוקרלעברי קופסה 

 . הייתי ב� חמש עשרה כשהתרחש צירו� המקרי� הראשו� שלי

הצלחתי להשיג ראיו� אצל , איכשהו, היה זה יו� חשוב מאוד בו

שהייתה ממוקמת ' WCNY-TV'ל של תחנת "המנכ, י� היגינס'ג

אמצעי התחבורה שלי היו טרמפי� . בווטרטאו�, עשרה מייל צפונה

 .ה� מנהג בטוח יחסית בימי� ה�

התנועה בכביש הכפרי ההוא הייתה דלילה וכל המכוניות חלפו על 

חששתי שלא אגיע לפגישה שלי בזמ� והביטחו� שלי החל . פניי

 . להתערער

 .וולקסווג� ירוקה סטתה לצד הכביש, פתאו�, ואז

 .הדלת נפתחה לרווחה

. יעד שליושאל אותי מה ה, איש עליז ומקריח הזמי� אותי פנימה

שפלטתי בלהיטות לא רק את , הייתי כל כ� אסיר תודה על הטרמפ

 . אלא המשכתי לספר ג� על מטרת הנסיעה שלי, היעד שלי

: לח� הנהג את ידי בשמחה, כשהסתיימה הנסיעה והמכונית נעצרה

ש "י� היגינס ד'תמסור לג, ודר� אגב"הוא אמר , "בהצלחה בראיו�"

 ".ממני

 .מצמצתי

 .הוא הוסי�". ריסשמי די� הא"

 . תחשבו על זה
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מי , מכל האנשי� שיכלו לעזור לי להגיע לא� שנסעתי אותו יו�

שעצר כדי לקחת אותי לראיו� הראשו� והחשוב ביותר שלי לעבודה 

 .די� האריס, היה לא אחר מאשר הגיבור שלי, בטלוויזיה

זה היה סימ� ברור שנועד לחזק את , לטרמפיסט צעיר ע� חלו�

 . בדיוק ברגע בו הייתי זקוק לו, שליהביטחו� 

כיצד יכול היה להתרחש צירו� , תהיתי אז ופעמי� רבות מאז

 ? מקרי� מדהי� כל כ�

 . ההסתברות המתמטית להתרחשות מקרה כזה היא מזערית

המסר של החוויה המוזרה הזו היה שאירועי� , במבט לאחור

תיב שה� סימני דר� ברורי� בנ, מקריי� כאלו אינ� אקראיי�

 . המגלי� כי כוח רב עוצמה מנחה כל אחד מאתנו אל גורלו, החיי�

, אכ� היה מסר קט� א� רב עוצמה, סימ� זה בראשית הקריירה שלי

שחיזק אותי לשמור על האמונה שלי ולהישאר בנתיב בו בחרתי 

 ... יסתדרלשכ� הכו, לעצמי

 .קיבלתי את העבודה, כ�, אה

¯ÂÙÈÒ‰Ó „ÂÓÏÏ Ô˙È� ‰Ó........................  

וה שהסיפור הזה יפעיל את הזיכרו� שלכ� ויסייע לכ� אני מקו

 אות� סימני� מהשמיי� �לחפש אחר צירופי מקרי� נשכחי� 

 . מההיסטוריה הפרטית שלכ�

חשבו על האירועי� המרכזיי� בחיי� המקצועיי� , כדי להתחיל

 .בי� א� קרו בפועל ובי� א� התקיימו רק בחלומות שלכ�, שלכ�

שבו בכיסא נוח ותנו , לי כתיבהקחו כ, עמעמו את האורות

 .  המוקדמי� ביותר שלכ�תלמחשבות שלכ� לנדוד חזרה לזיכרונו
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עליו , כתבו את התשובות לשאלות הבאות ביומ� סימני� מיוחד

 . אפרט בסעי� הבא

 . הרשו לעט לכתוב ואל תערכו את עצמכ� בזמ� הכתיבה

ת כשתענו על השאלו, תופתעו מנקודות המפנה הנשכחות שיתגלו

 :הבאות

 ?מה הזיכרו� הראשו� שלכ� לגבי מה שרצית� להיות כשתגדלו ♦

מי היה ? היכ� היית�? הא� את� יכולי� לזכור בני כמה היית� ♦

 ?אתכ�

מקו� כלשהו או אד� כלשהו שהצית , הא� היה אירוע כלשהו ♦

 ?את הקריירה או את תחו� ההתעניינות שלכ�

או כיצד פעלת� כדי לממש את הצעד הראשו� בקריירה  ♦

 ?בתחו� העניי� שלכ�

 חוויה או �הא� את� יכולי� להיזכר בסימ� כלשהו , בדקו ♦

 הקשורי� לקריירה או לתחו� �מקרה יוצא דופ� כלשה� 

 ?העניי� שלכ�

 �א� אל תדאגו , התשובה לשאלה האחרונה היא הקשה ביותר

מדכאי� ומתעלמי� מצירופי , כולנו מבטלי�. את� לא לבד

 . המקרי� שלנו

את� זקוקי� לסבלנות . נכ� יכולי� להיחש� לכ� בקלותאי, לכ�

עד שחשיפת צירופי המקרי� מהעבר תהיה קלה יותר , ולהתמדה

 . ותוכלו להרגיש שאת� כורי� זהב מתו� חייכ�

 

 במהל� הזמ� תלמדו לזהות את צירופי המקרי� ממש 

 . במקו� שני� מאוחר יותר, בזמ� התרחשות�
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 הקשור לקריירה שלכ� כמקרה קט� ייתכ� שפירשת� צירו� מקרי�

 .  ולא משהו חשוב מכ�� שקרה לכ� פע� יוטיפש

 : זה מה שקרה לי

תמיד זכרתי שהגיבור שלי אס� אותי כשתפסתי טרמפי� לעבודה 

לא הבנתי שזה , אבל עד שהתחלתי לבחו� את חיי, הראשונה שלי

 . בלתי רגיל לכ� שהייתי בדר� הנכונהÔÓÈÒבעצ� היה 

התקוות והתפילות שלכ� , אראה לכ� שהחלומותמאוחר יותר 

צירופי מקרי� ולהשתמש בה� כדי ÂˆÈÏ¯ יכולי� לסייע לכ� 

 . להעשיר את חייכ�

 

את� יכולי� לגרו� לסימני� , על ידי התמקדות בתוצאה רצויה
 . מהשמיי� להופיע לכל אור� נתיב החיי� שלכ�

  

ÌÈ�ÓÈÒ ÔÓÂÈ................................................. 

נס בקלות לכיס פנימי במעיל שנכ, אני מחזיק ברשותי יומ� צר ודק

בכל פע� . זהו יומ� הסימני� שלי. או לתיק המסמכי� שלי

 . אני רוש� אותו ביומ�, שמתרחש צירו� מקרי�

בכל פע� שמתרחש אירוע המהווה נקודת מפנה בחיי ואני מניח 

אני רוש� אותו ומשאיר מקו� להוספת ,  צירו� מקרי�ÏÈÚÙÈש

 . הסימ� לכשהוא יתרחש

בות צירופי המקרי� שאני מתעד ביומ� שלי ה� סימני� לעתי� קרו

זה עדיי� , למרות שרוב� אינ� מעוררי� תדהמה. קטני� ויומיומיי�

 . מאיר עיניי� לדפד� לאחור בדפי�
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כבר לאחר כמה שבועות של שימוש ביומ� נדהמתי , במקרה שלי

שבעבר הייתי מתייחס אליה� , לראות את שפע הסימני� בחיי

 שקיבלתי לכ� שסימני� ‰‡ÁÓ ¯Â˘È„˘מתי מהתרש. בביטול

 . �˜�ÙÓ ˙„Â‰מהשמיי� מתרחשי� בכל 

 .נסו זאת

מחשב , זה יכול להיות פנקס קט� כמו שלי. הכינו יומ� נוח לשימוש

 .כ� יד או אפילו פנקס קט� המוצמד לדלת המקרר

 מה שחשוב הוא לשמור את היומ� קרוב לעי� 

 .ולא רחוק מהלב

י� מהשמיי� הוא כזה שה� נכנסי� האופי החול� של הסימנ

ויוצאי� מחיינו בניד עפע� ולכ� את� צריכי� להתרגל לכתוב 

 . כשה� מתרחשי�ÈÓ„אות� 

‰ÁË·‰........................................................  

 :תיווכחו בדברי� הבאי�, ע� קריאתכ� בספר

שאת� נמצאי� תחת ההשפעה של מערכת הכוונה קוסמית  ♦

ששומרות שלא תסטו " דחיפות קלות"ובכל יו� את� מקבלי� 

 .ב הנבחר שלכ�מהנתי

שמעקב אחר צירופי המקרי� בחייכ� ייצור תרשי� ברור  ♦

שיאיר את האפשרויות הגדולות הניצבות , להדהי� של חייכ�

 .בפניכ�

כדי , שתוכלו ללמוד כיצד לרתו� את כוח� של צירופי המקרי� ♦

¯È˘Ú‰Ï את עתידכ� ˜ÊÁÏÂ את הביטחו� שלכ� בכ� שמסלול 

 .ונה עבורכ�הוא אכ� הדר� הנכ, החיי� שבחרת�
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שתראו שצירופי המקרי� מתרחשי� מסיבה כלשהי המובילה  ♦

 : אתכ� להבי� דבר אחד

 . את� לא לבד
 



 

 

 

1פרק 
 

 ÌÈ¯˜Ó ÈÙÂ¯Èˆ
ÔÓÊ‰ ÏÎ ÌÈ˘Á¯˙Ó 

ÌÂ˜È‰ ÏÚ ˙ÂÈ·Â˜· ˜Á˘Ó ÌÈ‰ÂÏ‡˘ ÔÈÓ‡‡ ‡Ï ÌÏÂÚÏ . 

  אלברט איינשטיי��

תגלו , א� תעצרו ותיזכרו בפעמי� בה� חייכ� השתנו בפתאומיות

 .שצירו� מקרי� כלשהו התלווה לכל אחת מנקודות המפנה בחייכ�

של שינוי חשיפת צירופי המקרי� שקרו לכ� בזמני משבר וברגעי� 

 . ‰˙Ó„‰קיצוני דורשת 

שבאות� רגעי� כל , ייתכ� שהאירועי� עצמ� היו כל כ� קשי�

א� כשתבדקו מחדש . מחשבה הגיונית נראתה לכ� בלתי אפשרית

תופתעו ותתעודדו מצירופי המקרי� , את נקודות המפנה בחייכ�

 .שליוו אתכ� בכל שלב לאור� הדר�
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ÌÈ�ÓÈÒ‰ ˙¯ÊÚ· „„ÂÚ˙‰Ï..................... 

פה בה היית� ילדי� והסבת� אל שולח� האוכל יחד ע� היזכרו בתקו

הא� קרה שהרמת� את מבטכ� וראית� הורה או סב . המבוגרי�

היה זה מסר מחזק של אהבה , למעשה? מחייכי� או קורצי� לעברכ�

 ".תחזיק מעמד. אתה בסדר. אני חושב עלי�, ילד, הי", שאמר

Ì‚יכול להיות מסר של עידוד �המגיע,  סימ� מהשמיי �אליכ 

 : בדיוק ברגע שאת� הכי זקוקי� לו

היציבות מקיפה �כשאת� נמצאי� בפרשת דרכי� בחייכ� ואי

 . אתכ� מכל עבר

 :ייתכ� ונית� לומר ש, למעשה

 

צירופי מקרי� ה� הדר� הטובה ביותר בה ההשגחה העליונה 

 .  יכולה להיות נוכחת תמיד בחייכ�
  

 : חשבו על כ�

ונה והיית� רוצי� לתקשר ע� בני א� את� היית� ההשגחה העלי

 ?כיצד היית� עושי� זאת, האד� בלי להשתמש בקול

 ? נכו�, היית� מבצעי� ניסי� קטני�

, היית� מייצרי� מעי� צירופי מקרי� כאלה שיגרמו לאנשי� לומר

 " ?מה הסיכוי שדבר כזה יקרה"

 .כאלו ה� הסימני� מהשמיי�

* *  * 
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ה מיוחדת בתקופה של חרדה האירועי� בסיפור הבא סיפקו לי נחמ

 . רבה בקריירה שלי

בו תפסתי טרמפי� בדרכי לראיו� העבודה , מאז היו� הרחוק ההוא

התקדמתי דר� משרות שונות בטלוויזיה עד לעמדה , הראשו� שלי

 . 'ABC'ניהולית ברשת הטלוויזיה 

ייתכ� שלא , אלמלא הייתי כבר מיומ� בקליטת סימני� מהשמיי�

אולי הייתי נלח� וא� . ני העידוד שהגיעו לכיווניהייתי מבחי� בסימ

 . מגיב בצורה אחרת

מסתבר שכשהחברה המעסיקה אות� נרכשת או מתמזגת ע� חברה 

 . יש ל� סיבה לדאגה, אחרת

ÈÂ�È˘ Â‰Ê . 

˙Â‡„ÂÂ ¯ÒÂÁ ˙˘ÂÁ˙ ‡È‰ ÈÂ�È˘ Ï˘ Â˙ÂÚÓ˘ÓÂ , ˙˘ÂÁ˙Ï ‰ÏÈ·ÂÓ‰

˙ÂÁÂ� È‡. 

הא� יתחילו ? הא� יפטרו אותי: שאלות רבות רצות במוח�

? להנחית עלי כל מיני הוראות כיצד עליי לנהל את המחלקה שלי

חות שיגדילו בצורה ניכרת את עומס "הא� ידרשו פגישות ודו

 ?העבודה שלי

 כשהמעסיק שלי נרכש על 1986חוסר הוודאות שלי התחיל בינואר 

שאלות רבות , כתוצאה מכ�. 'קפיטל סיטיס ברודקאסטינג'ידי 

א� חוסר , ייתכ� שכלפי חו� נראיתי רגוע. ישבותיהעסיקו את מח

עד שצירו� מקרי� , הוודאות שבמצב החדש המשי� לכרס� בי

 .Â‡„ÂÂ˙ לתחושה של Â‡„ÂÂ‰ ¯ÒÂÁ˙מדהי� הפ� את 

זה החל בפגישת היכרות משותפת שנערכה ביו� שישי אחר 

 .הצהריי�
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, יורק�התאספו באולפ� גדול בניו' ABC'כל המנהלי� הבכירי� של 

כדי להכיר את הבוסי� החדשי� שלנו ולשמוע את פרטי 

 .ההשתלטות

קפיטל 'שעמד זמ� רב בראש , ל החדש"המנכ, מטרתו של טו� מרפי

להסביר כיצד , הייתה להרגיע את כול�', סיטיס ברודקאסטינג

 .יתבצע המעבר ולענות על כמה שאלות

ס נינג'אחת השאלות הראשונות נשאלה על ידי מגיש החדשות פיטר ג

שלדעתי , הוא הרי� את ידו והפנה לטו� מרפי שאלה. 'ABC'�מ

יוכלו לשמור ' ABC'הא� חדשות : "הוא שאל. הייתה עוקצנית מעט

 "'?קפיטל סיטיס'על יושר הדיווח שלה� תחת 

, תו� שהוא שומר על קור הרוח שלו מול שאלה אגרסיבית זו

יבור וכי טלוויזיה נבנית על אמו� הצ" ש�תשובתו הזריזה של מרפי 

היא שבונה את אמו� הציבור , דר� העבודה של צוות חדשות זה

 . ממש הרשימה אותי�" בחדשות

כשנסעתי ע� משפחתי לבית הכפרי החדש , באותו סו� השבוע

ההערות של מרפי סייעו לי להרגיש מעט יותר , שלנו בקונטיקט

לאחר חמש , הייתי מעודד מההרגשה שנקודת מפנה זו בחיי. טוב

 .עשויה להיות בסדר, ABCשני� ע� עשרה 

הצטרפה אלינו באותו סו� שבוע ', שהגיעה מהקולג, בתי הילארי

וביו� ראשו� בבוקר היא הציעה תרופה מרגיעה לדאגות שהטרידו 

 .היא הציעה שנל� לכנסייה: אותי

 .אמרתי" רעיו� מצוי�"

צצה במחשבתי , כשהיינו צריכי� לבחור לאיזו כנסייה ללכת, ואז

שעל פניה עברנו בדר� ,  של כנסייה קטנה בקוויקר הילדמותה

 .יורק�ניו, לגראנד יוניו� בפאולינג



ÌÈÈÓ˘Ó ÌÈ�ÓÈÒ

 

 

 

23

אינגלנדית מוזרה ע� תריסי� שחורי� �עומדת ש� כנסייה ניו"

. אמרתי לה, "כמו מתו� ציור של האמנית סבתא מוזס, וצריח לב�

 "?למה שלא נל� לש�"

התקשרות לא רק שבחירה זו התבררה כחוויה מהנה שהולידה 

אלא שבזמ� הפסקת הקפה באותו יו� , ארוכת שני� למקו� תפילה

שדר� החדשות , סיפרו לי תושבי הקהילה כי לאוול תומס, ראשו�

. ה� א� הצביעו על מקו� קבורתו. השתיי� לקהילת�, המפורס�

מצבת האב� הגדולה שלו בלטה בבית הקברות הקט� שמאחוריי 

 . הכנסייה

לאוול , שכ�. זיהיתי רק מאוחר יותרזה כשלעצמו היה סימ� ש

אלא זה שייסד את , תומס לא היה סת� עוד שדר� חדשות מפורס�

 .המעסיקה החדשה שלי', קפיטל סיטיס ברודקאסטינג'חברת 

המשיכו ללוות אותי בנסיעה , למחרת אותו סו� השבוע, ביו� שני

מחשבות חמימות על הביקור שלי בכנסייה , למשרדי בחו� המערבי

 . ה הזאת בקווייקר הילהקטנ

הופתעתי לשמוע שג� צוות הניהול החדש של , כשהגעתי למשרד

כדי , הצוות היה ש� באותו יו�. לס'נמצא בלוס אנג' קפיטל סיטיס'

בחו� המערבי את אות� הערות מעבר וכדי ' ABC'להעביר לנציגות 

להציג את ההנהלה החדשה שהתוועדה ביו� שישי האחרו� לסגל 

 .יורק�בניו

, הייתה זו אסיפה קטנה יותר ואחריה הייתה מסיבת קוקטייל

שסיפקה לי את ההזדמנות הראשונה לפגוש את טו� מרפי פני� 

היה זה אותו האיש שבדיוק באותו שבוע כינה אותו . מול פני�

 ".האד� החזק ביותר בתקשורת המשודרת: "בש�' טיי�'מגזי� 

סיפרתי לו כמה , ה נקודות אצל הבוס החדשבניסיו� ברור לזכות בכמ

 .נינגס'התרשמתי מהדר� בה טיפל בשאלה שהפנה אליו פיטר ג



Ù ˜¯1: ÔÓÊ‰ ÏÎ ÌÈ˘Á¯˙Ó ÌÈ¯˜Ó ÈÙÂ¯Èˆ 

 

 24

 .מיד ירד על פניו מבט אפל

 .נרעדתי כשהבנתי שפגעתי בנקודה רגישה

. הוא הצהיר בנימה כעוסה, "חשבתי על השאלה הזו כל סו� השבוע "

, � שאנו מחזיקי�נינגס שע� כל העיתוני'הייתי צרי� לומר לפיטר ג"

. 'ABC'�יש יותר אמינות מכפי שיש ל' קפיטל סיטיס'קרוב לוודאי של

 "?אז מדוע לעזאזל שנרצה לפגוע במחלקת החדשות שלנו

ואז .  כחנפ� חדש ונאמ� ביותר�צייצתי !" אתה צודק לחלוטי�"

:  ירשי� את הבוס החדשÓÓ˘ משהו ש�מחשבה נוספת צצה במוחי 

נוסדה על ידי עיתונאי ' קפיטל סיטיס'והיית יכול לומר לו ש"

 . אמרתי בגאווה" הטלוויזיה הנהדר לאוול תומס

 .  הוא ענה בהסכמה!"הלוואי שהייתי חושב על זה"

 .עכשיו הייתי על הגל

כשמראה מצבת האב� הגדולה ליד קברו של לאוול תומס עלתה 

החלטתי ללא היסוס לספר לטו� מרפי משהו שקרוב , במוחי

בסו� השבוע אני "התחלתי " טו�, זה מזכיר לי: "ידעלוודאי שלא 

ואתה יודע . ובתי ביקרנו לראשונה בכנסיה קטנה בקווייקר היל

 !"מאחורי הכנסייה הזאת, לאוול תומס קבור ממש ש�? מה

גרמה לי להבי� שטו� , הדר� בה הרי� את ראשו וצמצ� את עיניו

לי לספר ל� ת� , סקווייר. " משהו שלא ידעתיÈÏמרפי עומד לומר 

 ".עבורי, מה המשמעות של הכנסייה הקטנה בקווייקר היל

 ...אהממ

כשיוצאי� מהדלת הקדמית של הכנסייה הזו ומביטי� מעבר "

 "?נכו�, רואי� בית לב� וגדול ע� תריסי� שחורי�, לכביש

 .הנהנתי ועיניי התרחבו כשנזכרתי בתמונה זו
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י כשהציעו לי את זה היה הבית של לאוול תומס ואליו הגעת, ובכ�"

 ".'קפיטל סיטיס'המשרה הראשונה שלי ב

ÔÓÂ‡È ‡Ï! 

 המו� �עדיי� נענעתי את ראשי בחוסר אמו� , שעות מאוחר יותר

לחלוטי� ממה שקרה על פני זמ� קצר כל כ� ועל פני מרחקי� 

 . גיאוגרפיי� גדולי� כל כ�

 :הייתה הסתברות מתמטית מזערית לכ� שאני

 .יורק ביו� שישי�לראשונה בניואשמע את טו� מרפי מדבר  ♦

 .יורק ביו� ראשו��ניו, אל� לראשונה לכנסייה קטנה בקווייקר היל ♦

 .אגלה פרטי� מרשימי� על החברה החדשה שמעסיקה אותי ♦

אשוחח ע� המנהל החדש שלי לראשונה ביו� שני ואגלה כי  ♦

החוט המקשר בינינו הוא פיסת האדמה הקטנה הנקראת 

" חזק ביותר בתקשורת המשודרתהאיש ה"בה , קווייקר היל

 .החל את דרכו

 .ÔÓÈÒבנקודת מפנה זו בחיי הסקתי שזה חייב להיות 

 .סימ� זוהר

 צירו� מקרי� קט� זה סיפק את הביטחו� 

 .שהייתי בדר� הנכונהבכ� 

 ?  הא� לא כולנו מחפשי� את החיזוק הקט� הזה בחיינו

שמיי� להכיר בכ� שסימני� מה, כל מה שאנו צריכי� לעשות הוא

 .וצירופי מקרי� קורי� לנו כל יו�
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ÌÈ¯˜Ó ÈÙÂ¯ÈˆÂ ‰�ÙÓ ˙Â„Â˜�................  

הנקודות הבאות עשויות לסייע לכ� לחל� זיכרונות על נקודות 

וכ� לעזור לכ� ליצור רשימת מלאי של אירועי� , מפנה בחייכ�

 .שהביאו אתכ� לצמתי� שוני� בחייכ�

עולות רשמו את המחשבות הראשונות ש, לאחר שתקראו כל סעי�

 . בדעתכ�

הרהרו . הקדישו זמ� לבחינת חייכ�, לפני שאת� מתחילי� בכתיבה

 : בכל שאלה ותנו למחשבות שלכ� לזרו�

 . אל תשפטו ♦

 . אל תדאגו בקשר לפיסוק ולתחביר ♦

 . אל תבדקו א� יש היגיו� בדברי� שאת� כותבי� ♦

, ולא למחשבה הרציונלית שלכ�, פשוט תנו לזיכרו� שלכ� ♦
 . לבצע את הכתיבה

הא� ?  מפתיע קרה לכ� בזמ� כלשהו בעברכ�משהוהא�  ♦

 בזכות ירושה או סת� מזל �קיבלת� משהו באופ� בלתי צפוי 

הא� נראה היה שהמזל הטוב הגיע ? הא� זכית� בלוטו? טוב

? אליכ� בדיוק ברגע שעמדת� מול בעיות כלכליות גדולות

פרטו את ההפתעה הבלתי צפויה ותארו את חייכ� בזמ� 

 .� אותהשקיבלת

זו ? הא� אד� חדש נכנס לחייכ� והיווה בה� נקודת מפנה ♦

יכולה להיות לידתו של תינוק או חבר טוב ששינה בצורה 

או שסייע , קיצונית את הדר� בה הסתכלת� על החיי�

 . להתפתחות הרוחניות שלכ�
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נסו , כשאת� מזהי� את האירוע או הגילוי ששינו את חייכ�

 כאילו הוא מאשר את הכיוו� להיזכר בצירו� מקרי� שנראה

 . החדש שלכ�

כיצד ? מתי התאהבת�? מה בנוגע למערכות יחסי� רומנטיות ♦

הא� היו אלה צירופי מקרי� שהובילו ? פגשת� את אהובכ�

 ? לרגע או לפגישה עצמה

במבט .  למשל גירושי��מה בנוגע לסיומה של מערכת יחסי� 

ות� הא� היו רמזי� כלשה� שנית� היה לפרש א, לאחור

 ? כסימני תמיכה או עידוד

או , סב, הורה: הא� חווית� את מותו של אד� קרוב אליכ� ♦

הא� המוות גר� לכ� לצאת לדר� חדשה ? דודה אהובה

הא� מותו של אד� אהוב איל� אתכ� להחלי� ? לחלוטי�

 ? מקו� מגורי�

נסו להיזכר באות� סימני� שליוו את נקודת , בכל מקרה

צירו� מקרי� שהיה מקור לנחמה  אירוע או �המפנה הזאת 

 .  ועידוד בלתי צפויי�

, מתי קיבלת� את ההזדמנות הגדולה ביותר בקריירה שלכ� ♦

הא� היה ש� ? זאת אשר בוודאי שינתה את הנתיב בו היית�

 ?סימ� כלשהו או רצ� של אירועי�

הא� החלטת� ?  רוחנית או אחרת�הא� חווית� לידה מחדש  ♦

הא� ? ש את חלומכ�לשנות את חייכ� ולנסות לממ

לנטוש הרגל בלתי בריא כמו שתייה , באופ� רציני, התחייבת�

מה היו הסימני� לפני או אחרי הלידה מחדש או ? או עישו�

 ?ההתחייבות שלכ�

 . אל תדאגו א� אינכ� יכולי� לענות על כל שאלה
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 היכולת שלכ� לזהות סימני� תתחזק, כמו כל מיומנות

 .   ככל שתתרגלו אותה
  

Ê‰Ê ¯ÙÒ ÌÈ‡¯Â˜ Ì˙‡˘ ‰·ÈÒ‰ Â! 

 . אל תשכחו להשתמש ביומ� הסימני� שלכ�

, לאחר שתיעוד יומיומי של סימני� מהשמיי� יהפו� אצלכ� להרגל

 . תופתעו ממספר הסימני� בה� את� נזכרי�

 . תופתעו ממסר התקווה שה� מעניקי� לכ�
 




