
 

 חדשות התחלות

 הימים, נכון ?כך כל אותנו מעודד שתמיד באלול יש מה

 ולא שעשינו מה כל על נפש חשבון ואיתם, מתקרבים הנוראים

 הלב את שמרחיב משהו יש אלול בחודש ועדיין, השנה עשינו

 ...(.הספר לבית סוף סוף חוזרים שהילדים בגלל רק לא, ולא)

, כלומר .(נד פסחים) לעולם קדמה שהתשובה מופיע בגמרא

 הכלל של עומקו. ולתקן לשוב היכולת על תמיד מושתת העולם

: מזה עמוק ויותר. טובים ולהיות לחזור אפשר שתמיד הוא הזה

. אליו לחזור. אותו לחשוף רק עלינו, במציאות מובנה הוא הטוב

 לא שזה לזכור צריך, הדרך מן מעט מתרחקים לפעמים וכשאנחנו

 לחזור. לשוב: פשוט דבר לעשות עלינו לכן. שלנו הטבעי המצב

 . נמצא תמיד שלנו הטוב שבו המקום אל, הביתה

 הבסיסית האמונה. טוב פשוט, שלי ילד, שאתה האמונה .ילדים ובחינוך בזוגיות זאת ברכה איזו חשבו

. כאן נמצא כבר המתוקן המצב. לעולם שקדמה התשובה כמו בדיוק, אחריה שיבוא מה לכל קודמת הזאת

. אותנו שמנצח נראה ממש ולפעמים במחבואים איתנו משחק, מסתתר הזה הבסיסי הטוב לעתים, נכון

 שנת כעת מתחילה אם גם, ייעשו שלא מעשים עושה הילד אם גם. כאן לא שהוא אומר לא זה אבל

 מכירים שאתם פתקים, מהמורים הנזיפה פתקי כל מפני מחסה תופסים מיד ההורים ואתם חדשה לימודים

 .בכם וגם, שלכם בילד חדש עולם תגלו, קטן' סוויץ ממש, המבט את שתשנו ברגע ...קודמות משנים כבר

 יש שלכם שבזוגיות אומר זה. טוב של בסיס על עומד רגע בכל שהעולם אומר וזה ,לעולם קדמה התשובה

 אומר זה. אותך קוראת לא שוב שהיא או ההולדת ליום הפרחים את שכח הוא אם גם טובה יסוד נקודת

 אם שגם אומר זה. לך יתגלה רגע עוד' ה ובעזרת קיים הבסיסי הטוב – להתחתן זכית לא עדיין אם שגם

 ועל עצמך על מתבוננת את כי, תצליחי את הפעם, ואחת האלף בפעם הדיאטה את הבוקר התחלת

, מחדש הלימודים שנת את השבוע מתחילים שלכם שהילדים אומר זה. טוב של בעיניים שלך התהליך

 גם אז. חדשות תובנות ולרכוש להקשיב, להצטיין, להצליח רוצים שהם יודעים, טוב של עיניים מתוך, ואתם

 הרצון. לעולם קדמה תשובה: אותנו וללמד, ומרענן חדש אוויר לנו לתת בא אלול, מתפקשש לפעמים אם

 .לתקן קל יותר הרבה לנו יהיה – אמון בו וכשניתן, בכולנו קיים הטוב

 שלו שהפקעות זה מתוך נובעת שלו הפריחה אבל, הסתיו את מבשר החצב .לפרוח מתחיל החצב באלול

 אבל, החום בעומס הקלה, הסתיו של המבורכת הקרירות על לנו מבשר החצב: כלומר. הקיץ כל הבשילו

 עם ויחד, טוב היה הגדול החופש. כולנו אצל גם וכך! לפרוח היה יכול לא הוא – חום עומס אותו אלמלא

 לדבר ושלא, שהתפקשש טיול לפעמים, חיכוכים, מריבות לפעמים – בית בכל כמו, רבים אתגרים היו הטוב

 חומו כמו, הקשיים כי. הקשיים מן נתרשם לא בואו – אבל. כולנו נכנסנו אליו המאתגר הביטחוני המצב על



 נשלח בואו אז. וצמיחה פוטנציאל של ומלואו עולם יש ומתחתיהם, במציאות אחד רובד רק הם, הקיץ של

 – יקרה מה גם משנה ולא, קרה ומה היה מה משנה שלא להם נשדר, רחב חיוך עם הספר לבית ילדינו את

 פורייה לימודים שנת להם ומאחלים טובים פשוט שהם מאמינים, עליהם סומכים, אותם אוהבים אנחנו

 .ומבורכת

 לשמור תמיד יכולים שאתם וזכרו, הזאת ההתרגשות את ביתכם אל קחו .מרגש דבר הן חדשות התחלות

 .הטוב על

 ,ושמח טוב חודש

 'שלם בנין' בית

 

 

 ?השנה לכל שלם בנין של הטוב את לקחת רוצים

 ,הקרובה השנה במהלך לרשותכם עומדים רבים ושיעורים סדנאות, קורסים

  !!להירשםלהירשם  למקדימיםלמקדימים  הנחותהנחות  וישויש

  ובקלות ביעילות בית ניהול/  זוג בן למציאת סדנאות/  מתבגרים חינוך

  הורים הנחיית/  פלוס ארבעים/  כלות מדריכות והכשרת זוגית העשרה

 ...ועוד/  לאשתו איש בין

 כאן למצוא תוכלו הקורסים כל על פרטים

 260-9888883  או  20-5051606: והרשמה לפרטים
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