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                 ד"בס
 

  !!!רחל
  

  הרבנית רחל
  

י "עפ" גאולה"בחודש ה, ג" תשסט בכסלו"בכ ,ד"חב רב ,א"לרב יגאל פיזם שליט' כאשר נשאתי בה
  !ולרבנית רחלפיזם - לגיתאי) רוזנבליט(ר רחל "והפכתי מד. ..נושן בחי/ישן – חדש הושלם פרק ,ד"חב

אל ...  ואל כל החסידים"שיחמלך מ... "' דל שניאורסון הלובאביץנמנחם מ: הרבי אל התקשרתי באחת
  .ישראלעם 

ליטא לטביה . ד.ב.לאצאצאית ) טבעון ("קרית עמל" וגדלתי ב,ד בעפולה"תשי, במנחם אב' בהנולדתי 
שם טוב -הבעל חסידי רופשיץ ושושלת ספרד,  המגיעה עד טולדו יצחק אליון–ואסטוניה הרב ראובן 

  .ברוזוודוב שבפולין
כל חיי עד לפגישתי עם יגאל .. .רבי יצחק לוריא, י הקדוש"האריומו של ,  יום הולדתי הוא,במנחם אב' ה

, לפענוח מדיה חזותי מילוליעבודתי בארץ כמורה וכמרצה בכל הקשור . השתלשלות מרתקת ונדירההוא 
 מאז "המצאתי בעצמי"י הגדול בעולם בטכניקות אותן ורגנא/הומיאופטי/טבעיפ כאמנית בכפר "בדרא

חפשתי תמיד את .. .לסביבה ולעצמי" לא רגילה" בערך כילדה מאוד שנתיים בגיל ...התחלתי לצייר
  .י נפשו ונשמתו"האחד היחיד והמיוחד הקיים בכל אדם עפ, השונה

,  טבעיים,בחומרים אורגנייםלעבודות .. .לניצוץ נשמתו של כל אדםהתמקדתי תמיד בעבודות המגיעות 
ב העבריות "י אותיות הא"פתחתי שיטה עפ על אבחון מחקריבואין פלא כי גם ... נושאים יהודייםועל 

   .להבנת אישיות כל אדם
, הפסיכאטריה, החינוך, אהפוהר שבו גילינו כי ליעוד רוחני הביא 'בהשל יגאל ושלי  "מפגש הנשמות"

  .ה"ב. כולם אלוקות וכיוונם לגאולה, אחדכולם . ..החקלאות, האמנות
עושים ומרגישים מעט , מאשימים נסיבות ואחרים כאשר ,"הגותמחלות התנ" הן מחלות דורנומרבית 

  .ומסרבים לשחרר חוויות ומידע שלילי, מדי
היא , רגשות למקורות אנרגיה, מחשבה לאבחנה, מחסום לאתגר, בעיה לאפשרות... היכולת להפך נתיב

נסיון נרכש ושונות , לראות בחיים אתגר אינסופי, לפענחה,  למפות התנסות!"יש מאין"יצירה של יכולת 
  !אישית

ם בשמחה לחיות חיים הוליסטיי... לראות את החיים כעבודת אמנות בשינוי תמידי ובו זמני כאחת
  !רוחנית-שהיא מעבר להתמודדות חומרית" קוסמית"לזוגיות ! ולחתור לבריאות גוף ונפש

  
.  "שם שמים"ביהם שכל שמות, שלי) טקטיליים" (שמנים", "יודאיקה"בדפים אלו יאוזכרו עבודות 

  .הנשמהבנר , אור שכולם עוסקות ב"'קולאג"עבודות 

יעקב שהיתה מראשותיו של " אבן השתיה" שענינן ב3Dעבודות ...  טוב– שם –אמר הבעל , "רז" הוא אורו
  על עבודות .אראותן יצרתי בנייר עשוי ביד ובמשי ושטיחים ממשי פ, " החשן)אבני(" 12ונוצרה מחיבור 

  ).88-92(אפריקאית - מאמרים רבים בעיתונות הדרוםאלו נכתבו
י "לזהר הקדוש לרפואה עפ: התורהלהבנות עמוקות לפנימיות הווה נקודת ההתחלה שלי  "רחל"... שמי

והנפש /י הגוףלטפח ולטפל בכל ביטוי, היכולת לאבחן.  ולחיים הוליסטיים, "מדעי ההתנהגות"הקבלה ל
 בישות האדם "יסוד הבריא"הלהגביר את  מטרתי, ניקה לריפויבעבודתי בקלי, אצל ילדים ומבוגרים

  !החיובואת  !האורלהגביר את .  רבים ומגווניםבאמצעים 
 = "חשן"אבני "(" משיח"בגימטריה !  "משיח"תקופת ...  את התקוה ל,"הפצת המעיינות חוצה"את 

  ).רפואה ("נחש"
להוביל את  ומתחיל ,"ד"מחנך בחב'ה"כ" מקל הרועים"באוחז כעת " יעקב":  בגימטריהיגאל פיזם

  ...דרך הגאולה והאור, הדרך
  

רחל מבכה על בניה מאנה .  בכי תמרורים' הנ קול ברמה נשמע 'הכה אמר ... "
  .להנחם על בניה כי איננו

 ושבו 'נאם ה.  כי יש שכר לפעולתך.   מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה'הכה אמר 
  .מארץ אויב

  ". ושבו בנים לגבולם'ה ויש תקוה לאחריתך נאם
  ז" ט–ד "א י"ירמיהו ל


