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ספרים  הרבה  מתרגמים  לא  לצערי 
לשוק  יוצאים  כותרים  ומעט  רוחניים 

הישראלי בתחום הזה.
בשנות השמונים והתשעים החלה פריחה 
ושגשוג של העידן החדש ויצאו מאות ספרים 
בתחום - תקשור, טארוט, זן, מדיטציה ומה 
לא. עם הזמן העניין של הציבור הישראלי 
ונטייה  בתשובה  בחזרה  התחלף  בתחום 
לכיוונים רוחניים דתיים יותר. יש לציין 
שרק בישראל גווע העניין בספרות עידן 

חדש. 
בכל העולם ההתעניינות בנושאים האלה 
רק עולה. בין הכותבים הפופולאריים ניתן 
למצוא את לואיז אל היי, ברברה מארסינייק, 
סאניה רומן, דון מיגל רואיז וכמובן את ד"ר 

דיין היר.
לשינוי  ומנחה  מרצה  סופר,  הוא  היר 
ותודעה ששמו נודע בעולם. הוא שותף-
- שיטה שלה  קונשסנס  יוצר של אקסס 
תלמידים ומורים בישראל מאחר והוא ביקר 

כאן מספר פעמים. היר, שבתחילת דרכו עסק 
בכירופרקטיקה, חדשני בכך שהוא מנחה 
אנשים להתחבר ולהכיר ביכולות ובידיעה 

שלהם. 
הוא כתב תשעה ספרים, בהם רב המכר 

"להיות אתה, לשנות את העולם".
פגיעות,  כמו  הספר מתעסק במושגים 
אמון, כבוד, סקסואליות ויחסים עם עצמנו 
ועם אחרים. הוא דן בנושאים ברומו של 
עולם, כמו אהבה ומוות, אבל נותן נקודת 
התבוננות חדשה לגמרי שתעזור לכם להטיל 

ספק בתבניות שכבר יש לכם בראש. 
הספר מחולק לשני חלקים. הראשון נקרא 
רוחני  ידע  הרבה  בו  ויש  אתה"  "להיות 
וראייה של המציאות ממקום גבוה שמלמד 
כיצד לחזור להיות אנחנו עצמנו, חופשיים 

מהגדרות.
הוא מעודד חשיבה לא שיפוטית ואוהבת 

יותר.
החלק השני נקרא "לשנות את העולם" 

והוא מלמד אתכם להיות בתדר אחר, ומעודד 
העדיפויות  סדרי  הם  מה  לבדוק  אתכם 
העצמה  אל  ולהתחבר  שלכם  האמתיים 
ולהאמין שקסמים קיימים בגלל המופלאות 

שבתוכנו.
של  במסלול  שבחר  מאתנו  אחד  כל 
התפתחות אישית זקוק מידי פעם למזון רוחני 
והספר "להיות אתה לשנות את העולם" הוא 
אחד הספרים הטובים והחשובים שתורגמו 
ושיצאו בשנים האחרונות בארצנו. הסיבה 
שהוא כל כך טוב היא בפשטות שבה הסופר 
מצליח להסביר את עצמו בשפה קלילה, 

לעיתים הומוריסטית.
עניינים  לפשט  עוזר  שהומור  מסתבר 
מסובכים כמו לנסות להבין את עצמנו, או 
לראות את עצמנו באור חדש דרך משקפיים 
שונות. אותי הספר השאיר עם הרבה חומר 
למחשבה. מידי פעם אני מוצא את עצמי 
מעיין בו או לוקח ממנו השראה. שתהיה לכם 

קריאה מהנה לפחות כמו שלי הייתה.
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