


anításunk Yoni Tzabari rabbi nevé-
hez fűződik.

ktuális hetiszakaszunk többek 
között arra tanít bennünket, 
hogy sohasem szabad elke-

seredni és félni a kudarcoktól!

Akinek vannak ambíciói, aki sze-
retné megvalósítani az álmait – és 
ki ne szeretné? –, annak tudnia kell, 
hogy az ehhez vezető első lépés az, 
hogy megfogalmazzuk a céljainkat, 
mert ez fog segíteni bennünket ab-
ban, hogy valóban meg is valósítsuk 
az álmainkat! Azonban önmagában 
ez még nem elég a sikerhez...

Jákob ősapánk is kereste a helyét és 
a személyes feladatát, küldetését ebben 
a világban. Miközben Beér-Sevából 
Cháránba ment, útközben elérkezett 
egy helyre, ahol éjszakára megpihent 
és azon a helyen HaShem megjelent 
álmában (vö. 1Mózes 28:11-16) és ál-
dást és ígéretet adott neki. Jákob ál-
mából mi is tanulhatunk!

Mit látott Jákob az álmában? Egy 
létrát, ami a földre volt állítva, a te-
teje pedig az Égig ért, és amelyen az 
Örökkévaló angyalai föl-alá jártak 
(vö. 1Mózes 28:12). 

Egyrészt a létrát mindig a  földre 
 helyezzük, ami azt jelenti, hogy 
mind annyiunknak a földön kell jár-
nunk, tehát szükséges, hogy ennek 
a világnak a dolgaival is foglalkoz-
zunk. Másrészt azonban a létra min-
dig felfelé néz és felfelé vezet, ami azt 
jelenti, hogy nem szabad megfeled-
keznünk a spirituális életünkről 
sem! E kettőt – a földi, materiális és 
a spirituális életünket – mindig össze 
kell kapcsolnunk, amit azt is jelenti, 

hogy fentről kell „lehoznunk” a nagy 
ötleteket, amelyeket azután itt a föl-
dön kell megvalósítanunk.

Minden ember életében vannak 
emelkedők és vannak lejtők, és min-
dennek – a sikernek és a kudarcnak 
is – megvan a maga ideje. Nagyon 
fontos megtanulnunk, hogy ami-
kor – ne adj I-ten! – kudarcok ér-

nek bennünket, akkor ezektől nem 
szabad megijednünk és nem szabad 
félnünk! Sőt, ellenkezőleg! Pont ak-
kor kell összeszedni az erőnket és el-
indulni, haladni a létrán felfelé! És 
amikor sikerül összeszedni magun-
kat, ez már önmagában is erőt ad 
számunkra. Ehhez természetesen az 
is szükséges, hogy legyenek ambi-
ciózus terveink, céljaink, mert ezek 
segítenek át a nehezebb időszakokon 
az életünkben, hogy akkor is felfelé 
tudjunk nézni és haladni.

Egy másik fontos dolog, hogy éle-
tünk minden területén helyet kell 
biztosítanunk, helyet kell adnunk 
HaShem számára és mindenhol meg 
kell találnunk Őt! Mi sokszor csak a 

kiemelkedő dolgokban és helyeken 
keressük, miközben Ő ott van még a 
legapróbb helyen is életünk minden 
egyes pillanatában. Hogy megtalál-
juk-e Őt, az csak rajtunk múlik!

Miután Jákob ősapánk megkapta 
az Örökkévaló ígéretét és áldását az 
álmában, újult erővel indult útnak, 
mert már pontosan tudta, hogy mi az 
ő célja, mi az ő feladata. Éppen ezért 
ezekkel a célokkal ment előre és ami-
kor elérkezett a „vizsga”, a próba, a 
megméretés ideje, akkor is helyt állt!

Nekünk is így kell tennünk! Ami-
kor jön a „vizsga”, amikor nehézsé-
gek adódnak az életünkben, akkor is 
helyt kell állnunk, amit úgy fogunk 
tudni sikeresen megtenni és teljesíte-
ni, ha megfelelően felkészültünk rá.

Adja az Örökkévaló, hogy mind-
annyian felhasználhassuk a kudar-
cainkat arra, hogy azokon túllép-
ve felfelé nézzük és felfelé haladjunk, 
egészen addig, amíg el nem érjük az 
Örökkévalótól számunkra „rendelt” 
csúcsokat, amiket nekünk kell meg-
találnunk és megvalósítanunk a saját 
életünkben! Ehhez kívánok minden-
kinek minden elképzelhető jót! Kívá-
nom továbbá, hogy a Shabbat hozzon 
mindenkinek az életébe lelki felemel-
kedést, mert a Shabbat megtartása 
sokkal nagyobb élvezet a lélek számá-
ra, mint bármi más földi élvezet, és 
ezt az ajándékot az Örökkévaló adta 
számunkra – ami a legfőbb szövetség 
HaShem és Izrael népe között –, hogy 
„használjuk”, hogy éljünk vele és hogy 
éljünk általa! Békés szombatot kívá-
nok! Shabbat Shalom! Gut Sábesz!

Czink Moshe (Tomi)

 
 

 
 





 
 
 

anításunk Yuval Asherov rabbi nevéhez  fűződik.

bben a tanításban egy olyan egészségügyi problémával 
foglalkozunk, ami nagyon sokakat érint, ez pedig a fej-
fájás és a migrén, és megpróbáljuk bemutatni, hogyan 

lehet megszüntetni.

A migrén és fejfájás gyógyításának aranykulcsa a „tiszta 
vér” elérése, vagyis hogy a test sejtjeiben ne maradjanak méreg-
anyagok. Ha tiszta – méreganyagoktól mentes – a vérünk, akkor 
nem lesz sem fejfájásunk, sem migrénünk! Hogyan érhetjük ezt el?

Először is tisztában kell lennünk azzal, hogy az emberi szer-
vezet önmagát tisztítja. Egy egészséges tudattal rendelkező em-
ber már ebből is láthatja HaShem végtelen bölcsességét, hiszen 
ki az, aki ezt megértve azt gondolhatja, hogy 
volt egy véletlen robbanás, aminek a követ-
keztében olyan emberi szervezet jött lét-
re, amely képes önmagát megtisztítani és 
meggyógyítani? Egyébként, ha a szerve-
zetünk nem tisztítaná meg önmagát, ak-
kor néhány napon belül meghalnánk, mert 
a méreganyagok nem tudnának eltávozni a 
szervezetünkből.

Amikor szeretnénk méregteleníteni a szervezetünket, akkor 
az első és legfontosabb szabály, amit be kell tartanunk, hogy 
azok a káros anyagok, amelyek a fejfájást és a migrént okoz-
zák, többé ne kerüljenek be a szervezetünkbe, vagyis ne fo-
gyasszuk tovább azokat az anyagokat, ételeket, amelyekben ezek 
a méreganyagok találhatók. 

Fejfájás és migrén esetén például érdemes kerülni a koffein 
tartalmú italokat, a kávét. Ha valaki abbahagyja a kávé fogyasz-
tását, akkor igaz, hogy a szervezete kívülről már nem kapja meg 
a koffeint, de egy ideig még benne van a sejtekben, ahonnan ki-
szabadulva bekerül a vérkeringésbe, ezért marad meg a fejfájás 
még akár 24 órán keresztül a kávé ivásának abbahagyása után is.

 Sokan vannak, akik hosszú éveken keresztül naponta na-
gyon sok kávét ittak, náluk a szervezetük koffeintől való megtisz-
títási, méregtelenítési folyamata eltarthat akár két hétig is, és ez 
alatt az idő alatt is nagyon-nagyon erős fejfájást okozhat számuk-
ra. A legfontosabb szabály tehát az, hogy többé azt a méreganya-
got, ami a problémát okozta – például a koffeint –, nem szabad 
bevinni a szervezetbe. Ha valaki például tíz kávét ivott meg na-
ponta, majd azt lecsökkenti két csészére, nem ér el vele semmit 
sem, mert továbbra is bekerül a méreganyag a szervezetébe, és ha 
leviszi egyetlen csésze kávé elfogyasztására naponta, az sem segít, 
mert a koffein továbbra is bekerül a szervezetébe.

Azt is tudnunk kell, hogy a méregtelenítés folyamata mel-
lékhatásokkal is jár, és akár nagyon erős fejfájást is okozhat. De 
ha ezt tudjuk, könnyebb elviselni a méregtelenítés sikerének ér-
dekében, de ha nincs más megoldás, ha olyan elviselhetetlen a 
fejfájás, akkor gyógyszert is be lehet venni, de természetesen az 
a jobb, ha erre nem kerül sor.

A méregtelenítési folyamatban nagyon  fontos odafigyelni 
a táplálkozásra, hiszen az ételekkel visszük be szervezetünkbe 
a legtöbb méreganyagot. A táplálkozásra való odafigyelésen túl 
fontos az egészségtudatos magatartás, amiben további segítsé-
get jelenthetnek és jót tehetnek még a következő módszerek: víz-
terápia, légzőgyakorlatok, testgyakorlás és relaxálás. Azonban 
hiába csinálja valaki mindezeket, ha közben a rossz táplálkozá-

si szokásain nem változtat. A testgyakorlást 
sem lehet mással pótolni, ami természete-
sen nem azt jelenti, hogy maratoni távo-
kat kell lefutnunk, hanem két dolog van, 
amire oda kell figyelnünk: az egyik, hogy 

minden nap nagyon erősen kell nyújtani 
minden irányba a testünket, a másik pedig 
egy húszperces gyors séta, ami kiváltható 

szobabiciklizéssel vagy futópad használatával. 
Nagyon lényeges, hogy ezt a testmozgást soha ne végezzük tele 
hassal, étkezés után, hanem csak üres gyomorral.

Mindannyian tudjuk, milyen fontos az alvás! Hiszen mialatt 
alszunk, szervezetünk méregteleníti, tisztítja önmagát. Azonban 
ez is csak akkor történik megfelelően, hogyha az alvással kapcso-
latos különféle szabályokat betartjuk. Amikor alvásról beszélünk, 
akkor nem pihenésre gondolunk, hanem az átlagos 8 óra alvás-
ra, ami ne legyen kevesebb, mint 6 óra és ne legyen több, mint 10 
óra. Az is nagyon fontos, hogy az alvásunk folyamatos legyen és 
olyan helyen történjen, ahol nincs zaj, nem ég semmiféle lámpa 
és – amíg jó az idő – kicsit nyitva lehet az ablak, hogy rajta keresz-
tül friss levegő jöhessen be... és mindezek segítségével a szervezet 
tudja maximálisan megtisztítani, méregteleníteni magát.

Mindezeket természetesen csak nagy vonalakban tudtuk 
most felvázolni, és nincs módunk itt bővebben kifejteni, de ezek 
is támpontot adhatnak, hogyan lehet eljutni ahhoz az egészséges 
állapothoz, hogy megszűnjön a fejfájás, a migrén.

Mindenkinek, aki fejfájástól, migréntől vagy bármilyen más 
betegségtől szenved, kívánok mielőbbi teljes gyógyulást és min-
denkinek kívánom, hogy ami hiányzik az életéből, azt adja meg 
számára az Örökkévaló! És figyeljünk egymásra, mert minden, 
amit másoknak adunk, azt magunknak adjuk!

Czink Moshe (Tomi)


