
 

 

 

 

 

Class 5 Notes 

 מסך

CREATE A SCREEN! 
1) Come home full - mother made dinner- naturally you don't want - your NOT hungry! 
Ratzon = Not to eat right now 
Create a מסך - a separation between what you want right now and whats right to do.. 
Eating it with the intention of making her feel appreciated and happy turns your taking into 
giving and now the light you receive is not from the actual food because you had no desire 
for it.. Your desire was to please her -  taking  in order to give is altruistic - opposite of ego- 
which then draws down light-  fills your vessels which match in energy to the light =  Mashpia 
- in turn creating Kedusha =  spiritual term for #1 healer of the nefesh ..  
 
More examples for creating a מסך : 
 
2) Helping someone with no agenda besides the fact that they need the help, when it would be easy 
for you to wiggle out of it..   
 
3) Waking up earlier to pray/ exercise/ learn/ meditate/ drive someone to the airport etc.. 
 
4) Controlling facial expressions of dissatisfaction , frustration, disappointment, anger towards 
people in your life- when you have every right to have them.. 
 
5) Being more strict about cholov yisroel/ kashrus levels although there are many authorities on 
whom to depend on - not about mitzvah /aveira -  more about practicing RESTRAINT! 
( Lubavetcher Rebbe - Keeping Cholev Yisroel strengthens the level of emunah in a person's 
Neshama - learning this in this context makes alot of sense-Emunah is a higher level of clarity - of 
seeing reality - when one exercises restraint - creates a screen - between what they want in the 
moment and what they want truly - fight the urges -  their nefesh expands along with their vision 
& clarity ..  
 
6) Drinking more water, healthier food & thought choices, positive affirmations, giving tzedaka etc.. 
etc..  

 אור חוזר

Returning Light!! 
(We want lots of that!!) 

 
 
 



 
PART ONE PROCESS OF HEALING THE NEFESH: 

 
OHR (LIGHT) - SCREEN - SET INTENTION FROM MEKABEL TO MASHPIA- OHR CHOZER/ 

RETURNING LIGHT  CONNECTION OF LIGHT TO VESSEL = KEDUSHA AKA INTERNAL 
EXPANSIVENESS  

 
REMINDER - NEEDLE POINT MOVES CREATE BREAKTHROUGHS!  

NEFESH IS DELICATE - SMALL AND STEADY SHIFTS 
 

 

PRACTICALLY 

EIN HABDOLACH! 
Baal Shemtov : מראות - Mirrors - "שמץ מניהו" 

במציאות שיהי' אדם רואה לאחד כתבי הבעש"ט..."אמר הרב הקדוש בעל שם טוב שאין  -)קטע מתוך מאמר ד'

 עובר עבירה אלא אם כן יש בו שמץ מנהו מאותו עבירה או דוגמתה"...(

why did He make it this way? 

 "אין אדם רואה נגעי עצמו"

Person is not able to truly see the picture of his Nefesh otherwise.. 

 

 

 

 מתוך הספר מאור עיניים | פרשת כי תצא

  

 .' כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך וגו' הנה איתא בגמרא דגיטין

שלח ליה למה עוקבא בני אדם הקמים וכו' שרטט וכתב ליה דום לה' והתחולל לו והוא יפיל אותן 

 .'חללים וכו

הענין הוא כי מה שלפעמים מצערים בני אדם לאחד הוא מחמת הדינים שיש עליו למעלה 

ומתלבשים בבני אדם למטה לצער אותו כאמור על הפסוק )תהילים קי"ח, ז'( ה' לי בעוזרי ואני 

אראה בשונאי פירוש כי הוא לעזר מה שמתלבשים הדינים למטה בבני אדם כי מזה יוכל 

לראות מה שלמעלה גם כן כך רצה לומר ואני אראה למעלה בשונאי פירוש על ידי שונאים 

שלמטה והתקנה לזה להעלות את עצמו לבחינת עולם המחשבה ששם אין דינים כמו שכתוב 

)שם ה', ה'( לא יגורך רע והיינו על ידי ששותק ומקבל את הבא עליו יחיל ודומם )איכה ג', כ"ו( 

ומעלה את מחשבתו כמו שכתוב )שם ל"ז, ז'( דום לה' והתחולל וגו' פירוש שיעלה את הדומיה 

דהיינו המחשבה לה' ואז יפלו חללים פירוש הדינים הנופלים על ידי דביקות מחשבתו לה' וכמו 

שהגג הוא עיקר הבית כך המחשבה העיקר באדם וסוככת עליו, כי על ידי המחשבה נשמר 

 .האדם ויודע להתישב את עצמו כנודע לכן נקרא המחשבה בשם גג

כשאדם בונה בית מתעוררים הדינים ובפרט בחוץ לארץ כי הן מלאים כל חללי דעלמא כנודע  והנה

צמצם את גבולן לכן אמרה התורה כי תבנה בית חדש ועשית הוא מלשון תיקון מעקה מלשון והוא מ

מעיקים, המעיקים לך תתקנם על ידי שתדבק את עצמך למעלה למקום המחשבה דהיינו לגגיך 

כאמור ואז אם תדבק את מחשבתך בבורא ברוך הוא אז כי יפול הנופל ודרשו חז"ל שראוי ליפול כי 

יפול משבעת ימי בראשית כנודע רצה לומר שיפלו הדינים ממך והבןהדינים ראוים ל . 



 "השם לי בעזרי ואני אראה בשונאי"
Story with tzaddik - bad neighbor- sent letter to his Rav - advised - "don,t respond" - got 

progressively worse - asked again - דום להשם . 
LIFE COMES AS A HEALING FOR THE NEFESH - REACTION WILL EITHER BUILD OR 

BREAK! 
 
 

 רצון = צינורות השפע 
OUR LIFE IS A RESULT OF OUR RATZON- OUR WANTS/DESIRES 

  - תיקון הרצון - 
CHANGING OF THE RATZON - CHANGES THE PIPES THAT THROUGH THEM WE RECEIVE 

EVERYTHING! 
 

A PERSON CREATES HIS OWN WORLD - THROUGH HIS PERCEPTION  
HE SEES THROUGH THE EYES OF HIS NEFESH 

 The pictures you have there - the interpretations of whats happening in your life - you must know is 
in direct correlation to the well being of the Nefesh. 

HASHEM WANTS US TO OPEN OUR MINDS- THEREFORE HE FORCES US INTO SITUATIONS 
THAT ARE PAINFUL TO HAVE US LOOK FOR ANSWERS- THAT'S WHAT LEADS US TO 

LEARNING AND WORKING ON OURSELVES. 
 

CHANGE THE PICTURES THAT ARE DEFINING YOUR REALITY! 
 

UNDERSTAND - WHAT YOU SEE THAT IN YOUR CHILD, MOTHER, SISTER, WIFE, HUSBAND, 
BOSS, CO WORKER ETC. IS YOUR OWN REFLECTION! 

THIS IS A BLESSING! 
 

THE OUTBURSTS , ANGER, SELFISHNESS, LOVING TENDER CARE, MATURITY, ETC.. THAT 
YOU SEE IN THEM IS ALL AN EXTERNAL EXPRESSION OF YOUR INTERNAL WORKINGS.. 

 
NOW THE MILLION $ QUESTION IS.. 

 
HOW DO WE CHANGE OUR PERCEPTION FOR REAL?! 

 
EXACT RECIPE IN CLASS 6 - STAY TUNED ;) 

 

 

 

 

 

 


