
ֲאִני 

א



ֲאִני ֹלא ָיכֹול 
ְלַגלֹות ִמי ֲאִני 

ֶשהּוא ָּבָרא, ִאם 
ֲאִני ֹלא ְמַגֶלה 

ִמי הּוא 
ֶשָּבָרא אֹוִתי.



ב
ּבֹוֵרא 



ַהשֹוֶרש ֶשִלי 
ֶשִמֶמנּו ֲאִני



ג
ִגילּוי 



ַהּבֹוֵרא ָּבָרא ַהּכֹל 
ַעל ְיֵדי ָהַאֲהָבה. 
ַוֲאַנְחנּו ַסך ַהּכֹל 

ְמַגִלים 
ֶאת ָהַאֲהָבה ַהזֹאת.



ד
ַדְרָגה



ַהַדְרָגה 
ָהרּוָחִנית ִהיא 

ַדְרַגת ְמַדֵּבר



ה
ַהְסָתָרה



ֵאין ַהְסָתָרה ה
ִמַצד ָהאֹור, 
ֵיש ַהְסָתָרה 

ִמִציִדי



ו
ִויתּור



ַמְרִגיש ֶאת ַהְּכָלל, 
ֹלא ַמְרִגיש 
ֶאת ַעְצִמי, 

ַּכָמה ֶשָּפחֹות ֲאִני.



זּוָלת

ז



ֲאִני ּבֹוֶנה 
ְדמּותֹו ִּבי 



ח
ִחיּבּור



ַרק ְלֵשם ַהִחיּבּור 
רֹוִצים ֶאת ָהאֹור



ט
ֶטַבע



ֶטַבע

חּוֵקי ַהֶטַבע ֵהם 
חּוֵקי ַהִהְתַקְשרּות 

ֵּבין ְּבֵני ָהָאָדם



י
ִיחּוד



ּכֹל ֶאָחד ְוֶאָחד 
הּוא ְמיּוָחד, 
ִּכי ַהּבֹוֵרא 
הּוא ְמיּוָחד.



כ
ְּכִלי



ָהעֹוָלם הּוא 
ְּכִלי ֶשִלי



ל
ֵלב



ָהֲעבֹוָדה ֶשָלנּו 
ִהיא ְלַסֵדר 

ֶאת ַהֵלב



ְמִציאּות 

מ



ַמֶשהּו ְמשּוָתף 
ֵּביִני ְלֵבין ָהאֹור



נ
ִניצֹוץ  



ַהִניצוֹץ 
ִמַמָצב ַהִחיּבּור 

הּוא ֶאְצִלי 
ַּבַמָצב ַהָשבּור



ס
ֵסֶפר  



ַמְכִשיר 
ְלִגילּוי ָהאֹור



ע
עֹוָלם



ָהעֹוָלם 
ַהִחיצֹוִני ְסִביִבי, 

הּוא ָהעֹוָלם 
ִניִמי ֶשִלי ַהפְּ



ְּפִניִמי

פ



אֹותֹו ָמקֹור 
ֶשִמֶמנּו ֲאִני, 
הּוא ִנְסָתר ִּבי 
ְּבתֹוִכי, ְּבתֹוִכי,

ְּבתֹוִכי. 



צ
צּוָרה



צּוַרת ָהאֹור 
ְּבתֹוך ָהָרצֹון 

ֶזה ֲאִני



ק
ֶקֶשר



ּכֹל ַהִהיְסטֹוְרָיה 
ֶשל ָהָאָדם 
ִהיא ִגילּוי 

ַמֲעֶרֶכת ַהֶקֶשר 
ֵּבין ַהְנָשמֹות



ר
ָרצֹון



אֹור ּבֹוֵרא 
ֶאת 

ָהָרצֹון



ָׂשָפה 

ש



ַהֶקֶשר ֶשל ָהָאָדם 
ִעם ָהעֹוָלם 
ִנְקָרא ָׂשָפה"



ת
ְתִפיָלה



ַהְתנּוָעה 
ְלִהיַדמֹות ָלאֹור



ן
מנצפ"ך

ם



ן
מנצפ"ך

ם



מנצפ"ך

ףץ



מנצפ"ך

ףץ



מנצפ"ך

ך



ך
הוראות המשחק:

המשחק מכיל:
22 זוגות קלפים + 5 קלפי  מנצפ"ך 

המשמשים כקלפי ג'וקר.
זוג לדוגמא:  "ד'-דרגה" והזוג שלו: "הדרגה 

הרוחנית היא דרגת מדבר".

מערבבים היטב את כל זוגות הקלפים.
שופכים את הקלפים במרכז השולחן כשהם 

גלויים ובהישג ידם של כל השחקנים.
את קלפי המנצפ"ך מניחים בערימה בצד.

כל המשתתפים מתחילים בו זמנית לסרוק 
את הקלפים במטרה למצוא זוג. שחקן אשר 

מצא ראשון 4 זוגות והניח אותם לפניו, מרים 
קלף"מנצפך" מהערימה ואומר "עצור"!  

המשחק נעצר. לאחר שמוודאים כי אכן 
לשחקן 4 זוגות תואמים, זוכה השחקן בקלף 

"המנצפך".
שחקן שזכה במירב קלפי ה"מנצפך" הוא 

המנצח.


