Skyvrit Academy Copyrights
Skyvrit Academy website ("Skyvrit Academy Wings" Included) is subject to
protection under copyrights, trademarks and/or other intellectual property rights
owned, controlled or licensed by Skyvrit Academy. These rights are protected by
common law, state laws, and Israel and international laws. Skyvrit Academy
expressly reserves all rights, titles, and interests in and to all copyrights, trade
names, logos, patents, links and other intellectual property and proprietary rights in
and to the Site (Skyvrit.com), including but not limited to any images,
photographs, animations, video, audio, music, text, and "applets"; the overall "look
and feel", processes, software, technology, and other materials and users personal
information ("WINGS" included) which appear on this Site, ; and the business
processes used to market products and services. You agree that your rights are
limited to those granted herein, and you will not acquire any rights except as
expressly set forth in this Agreement. You may NOT use any of the mentioned
above for any commercial use or any other use for that matter except for personal
use as part of the Skyvrit Academy service Terms Of Use. You may NOT publish,
post, share any of the Skyvrit Academy’s final product's links, (Descriptions links
are not included).

מים ,פעמיים

תומר היה ילד מיוחד ,הוא נעל נעליים ללא שרוכים ,חבש כובע
בצבע סגול בכל יום ושתה ....המון!
יום אחד ,פרדי(חברו של תומר) ,שאל את תומר " -תומר אני אוהב
אותך מאוד כי אתה החבר הכי טוב שלי ,אבל עם זאת אני חייב
להודות שאני פשוט לא מבין אותך! לעובדה שהכובע שלך בצבע
סגול כבר התרגלתי ,אפילו לנעליים שלך אני כבר רגיל ,אפילו
שהם ללא שרוכים .אתה מוכן להסביר לי בבקשה מדוע אתה
שותה כלכך הרבה?!"
תומר חייך ,וענה לפרדי בביטחון מלא.
"אני שותה הרבה מפני שזה סוד ההצלחה שלי!"
"סוד ההצלחה שלך?" גיחך פרדי" ,אתה בטח מתבלבל מי
שמצליח זה אחד שמבין מה שהוא עושה ,בטוח בעצמו ובקיצור
כדי להצליח באמת אתה צריך להיות מיוחד".
"נו?!" אמר תומר" ,תן לי לשאול אותך שאלה -בכל בוקר אתה
קם ,הולך לבית הספר ,לובש את כל מה שכולם לובשים ,לומד את
מה שכולם לומדים ,הולך לחוגים אליהם כולם הולכים ".עם חיוך
על פניו המשיך " ,האם אתה חושב שרק בזכות זה תצליח?".
"כמובן!" ענה פרדי" ,הם עושים את הדברים שהם צריכים" ".מה
עדיף? ,לשתות מים כל היום?"

"כן" ,אמר תומר כשחייכו עדיין על פניו" .בבקשה ,נסה להבין,אני לומד והולך לחוגים ,אך לא משום שכולם הולכים אלא משום
שאני מאמין שזה באמת יעזור לי .המים? ,המים שומרים עליי
מפני המחשבות שילדים אחרים חושבים עליי .כשאני שותה
הרבה אני כל כך מלא כך שאין מקום לשמור דברים אחרים בבטן,
בין היתר מחשבות רעות או שיחות מיותרות .לא חשוב לי מה
אחרים חושבים עליי ואני לא שומר זאת בבטן ,אם אעשה זאת
הבטן תתפוצץ! כמות המים ששתיתי והקרנפלקס מהבוקר יספקו
מראה...איך לומר ...אחר .אני טהור ,ייחודי ו...נקי ,ממים
ומחשבות רעות".
תומר צחק" ,אתה בא?"
"לאן?" שאל תומר" ,לחוג?"" ,איזה חוג?" ענה פרדי" .לברזיה,כל הדיבורים האלו על מים עשו אותי צמא!"
תומר ופרדי צחקו שניהם" ,בפעם הבאה שאשתה כוס מים ,אני
מבטיח שאשתה פעמיים!"

