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טוטם ארץ הצבי

לאחרונה צ שפקדו  מהלהבות  נמלטו  רבים  באים 
את מצפה נפתוח שבירושלים בזמן שהיו  הרבה 
חלקם  ההמלטה.  תקופת   לאחר  עפרים  מאוד 
הצליחו להימלט אך לא מעט מהם מצאו את מותם בתוך 
הלהבות. זה הזמן להיזכר באיכויות המרפאות של הצבי 
על פי סגולת הפילוסופיה האינדיאנית. עדינותו מרפאה 
את הציניות ועוזרת לנו לשמור בתוך ליבנו מקום קדוש 
לפליאה ילדית. זהו בעל חיים שלא יפגע  באף אחד לכן 
מכניסים  אדם  כבני  אנו  לפעמים  שלום.  של  סמל  הוא 
לתיקון.  הזדמנות  נותנים  ולא  לתבניות  אחרים  אנשים 
הצבי נותן לנו הזדמנויות חדשות ועוזר לנו לשקם את 
האמון. הוא עוזר לשמר זיכרונות מתוקים ונעימים מתקופות קדומות ואף מסמל את 

התינוק שהיינו. הוא שומר על הטוהר ועל האהבה בהתגלמותה הראשונית. 
אם נלמד להתבונן באחרים דרך עיניו של הצבי ניתן הזדמנות אוהבת לכל אדם כל עוד 
לא פגע בנו. היכולת לקבל מישהו אחר ולתת לו הזדמנות ללא דעות קדומות היא מתנה 

גדולה שמאפשרת אהבה בלי תנאים וחסד. 
אנשי הצבי

כטוטם  להם  משמש  שהצבי  ולמי  נחמה  שמאפשרת  פלאית  הקשבה  ביכולת  ניחנו 
מומלץ שיבדקו את יכולותיהם הטיפוליות. הצבי מלמד אתכם כמה עצמה וחן  יש בעדינות 
שלפעמים נתפשת כחולשה. אנשי הצבי הם בעלי נפש עדינה מאוד וחשוב שיטפלו ויזינו 
את עצמם כראוי. גם קרבתו של הצבי אל איכות אימהית מגלה לכם את היכולת להתחבר 

לחלום  טוהר שפותח אפשרויות  לחייכם  המזין, המרפא.  הצבי מביא  הנשי שלכם  לצד 
ולהגשים דברים שנראים לאחרים בלתי אפשריים לכן כל דבר שנולד מתוך הטוהר והתום 
הוא מתנת הראשוניות של הצבי. הצבי מזמין אתכם להיכנס אל תוך היער הקסום ולהתחבר 
ספרי  את  שממלאים  הקסומים  והיצורים  המלאכים  הפיות,  עולם  מעודנות,  אנרגיות  עם 
האגדות שלכם בהשראתו של הצבי. בקרבתו של הצבי ניתן לשמוע את תשובותיהם של 

המלאכים לשאלותיכם. 
תזכורת לכך שהזדמנויות חדשות  זוהי  דרך תמונה  או  אם הצבי מגיע אליכם בטבע 

בפתח ממתינות לכם שתנתרו גבוה אל עבר הרפתקה חדשה שממתינה לאמון שלכם.
פגיעה נפשית

אנחנו  לפעמים  דעות.  וניגוד  חרדות  נפשית,  פגיעה  על  להצביע  עשוי  העדין  הצבי 
נפגעים ולאחר מכן פוחדים לתת אמון. למי מאיתנו שהצבי משמש כטוטם  אנחנו עשויים 
ללכת לאיבוד בתוך הדואליות, וכתוצאה מאירועים כאובים מן העבר,  להתקשות לסמוך 
על עצמנו  שנדע לקבל החלטה שתגן עלינו מהפגיעות שלנו. בוודאי שמצב זה אינו מאוזן 
ולנסות  הדברים  על  ולדבר  לטיפול  ללכת  הסכמה  מחייבת  בהרמוניה  הצבי  של  והצורך 

לפתור אותם. 
נהיה קשים מדי עם עצמנו ושנזכור ללכת בדרך בה בחרנו.  זהו גם סימן שלא  אולי 
כדאי שנשאל את עצמנו: "האם אני מתבייש בחלק הרך והפגיע שלי"? עלינו לכבד את 
טוהר הנשמה שלנו ולמצוא דרך לגונן כמו אימא על החלק הפגיע. הצבי שואל אותנו: איך 
אנחנו יכולים להוסיף להרמוניה שלנו ושל אלה שסביבבנו רק היום. התשובה לשאלה זו 
אולי תוביל את האינטואיציה שלנו לחזור אל היער ולהתאחד מחדש עם עולמות קסומים.

יש  לנו  הנוכחי.  בעידן  מעט  לא  וסובל  בתנך  רבות  מוזכר  ישראלי  הארץ  הצבי 
כמה דברים ללמוד ממנו

רוחניות
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באמצעות מעגל הצבעים האינדיאני וקלפי הטוטם.
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צבאים בישראל-יורם יום-טוב
מישורי  את  המפאר  הצבי  על  ספר 
הארץ וגבעותיה ונזכר פעמים רבות בתנ"ך 
להביא  היא  הספר  מטרת  ליופי.  כסמל 
הארץ  ברחבי  ולמטיילים  הטבע  לשוחרי 
ונגיש על הצבאים בישראל.  מידע מפורט 
את  חקרו  וזרים  ישראלים  רבים,  חוקרים 
את  מסכם  והספר  בארץ,  הצבאים  מיני 
בפרקיו  במחקריהם.  שנצבר  הרב  המידע 
הראשונים מובא מידע כללי לגבי הצבאים, 
מקומם ומעמדם בעולם החי. בהמשכו יש 
תיאור מפורט של הפיזיולוגיה, הביולוגיה, 
עימם  והאתגרים  חייהם  הרגלי  התפוצה, 
של  ההיסטוריה  לסיום,  להתמודד.  עליהם 
בין  המורכבים  והיחסים  בארץ  הצבאים 
דן  הוצאת  לאור:  מוציא  לאדם.  הצבאים 

פרי, הפצה של הוצאת מאגנס.

הרס שמורת טבע כהרס רוח 
האדם

ביער  בעומר  בל"ג  שהייתה  השריפה 
החריפה  בירושלים  נפתוח  ומצפה  רמות 
הישראלי  הצבי  של  ההכחדה  סכנת  את 
ובמקורות  בצבאים  אנושה  פגיעה  עקב 
הקיץ  בימי  העדר  את  המשמשים  המזון 
החמים. עדר הצבאים מונה כ - 70 פרטים 
החיים באזור עמק הארזים עליו מתחוללים 

האוצר  משרדי  תוכנית  נגד  מאבקים 
והשיכון שמעוניינים לבנות באזור שכונה 
חדשה ולחסל כמעט לחלוטין את הגבעה 
הנחשבת לנכס טבע ייחודי המשמש משכן 
וצמחים.  חיים  בעלי  של  רבים  למינים 
לקום  שאמורות  דיור  יחידות   1,400
האתרים  אחד  את  לחלוטין  ימחקו  באזור 
בירושלים  שנשארו  הבודדים  החשובים 

וסביבתה.  
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