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סינופסיס – מלך החושים
נסיך החלומות יוצא למסע לגילוי האוצר של כל האוצרות בכוכב החושים,
במקביל למאבקים האישיים שהוא עובר בדרכו ,דרמה שלמה מתרחשת
ללא ידיעתו .המלאך בלבן מפלס עבורו דרך מבעד לכל המכשולים שלוציפר
זורע בדרך ,לוציפר השטן רוצה להכתיר את עוג למלך החושים.
דרך ארוכה ומאבק קשה תוך הפעלת כוחות על טבעיים מביאים לבסוף את נסיך החלומות
אל כוכב החושים ושם הוא רואה לראשונה את  21ארצות החושים .בכל אחת מארצות כוכב
החושים חיים אנשים שיש להם רק חוש אחד והוא החוש השנים עשר והמנהיג של כל
החושים .הוא לא מבין איך יש  21חושים ,הוא מכיר רק  5חושים .זה מסכרן אותו והוא נוסע
מארץ חושים אחת לשנייה באמצעות מרכבה שלוקחת אותו בלי זמן ,כהרף מחשבה ממקום
למקום .כשהוא מגיע לארץ חוש הראיה ,הוא מופתע לראות שלאנשים יש עיניים גדולות
מאוד שמכסים את כל הפנים .האנשים מארץ חוש השמיעה שמעו את הנשימות שלו כשהוא
מתקרב ממרחק עצום עם האוזניים הענקיות שלהם אבל הם לא רואים ולא מריחים ואין להם
חושים אחרים .היה לו מוזר לראות את האנשים מארץ חוש הריח עם אף ענק ,הם מריחים
סכנות ממרחקים עצומים ומזהים זיוף ואמת אבל בלי יכולת לראות או לשמוע .הדיבורים
הרמים מסגירים את ארץ חוש הדיבור ,לכולם כאן יש פה ענקי ,הם שרים ומזמזמים בלי
הרף .לעומתם בארץ חוש הטעם לכולם יש לשון ענקית אבל לא מדברים .והנה ארץ חוש
המעשה ,הידיים שלהם ענקיות והם כל היום עסוקים עוד ועוד במעשים טובים ,תתארו לכם
אנשים רק עם ידיים ענקיות בלי עיניים ,בלי אוזניים ,בלי אף .נסיך החלומות נדהם מהדרך
שבה הם מצליחים לתפקד רק עם חוש אחד .כל ארץ יותר מוזרה מקודמתה .כשהוא מתקרב
לארץ חוש המישוש הוא רואה אנשים עם גוף גדול מאוד ,אוכלים כל היום ,נוגעים בעצמם
ובטבע .ואז בארץ חוש הדרך הרגליים שלהם ממש ענקיות וגוף קצר מאוד ,כמובן בלי עיניים,
אוזניים ,ואף .כרס ענקית מקדמת את בואו לארץ חוש הבטן ,הם חיים על האמונות ותחושת
הבטן שלהם .בארץ חוש המחשבה יש להם ראש ענקי ,החיים שלהם מלאי היגיון ,כבדים
וחסרי רגש .בניגוד להם בארץ חוש הלב ,הלב הענקי שלהם יוצא מהגוף ,הכל כאן רגש,
מחויבות וחמלה ,אין ראש .הכי מעניינים הם האנשים מארץ חוש התא ,הם גמדים קטנים
בגודל תא שבקושי אפשר לראות אותם .הוא מסיים את הביקור שלו נפעם ונרגש מאוד ,אבל
אין זמן לעכל את כל זה ,כי נסיך החלומות מגלה שלמעשה הוא היה תושב בכל אחת משתים
עשרה ארצות החושים והיה מלך בכל אחת מהן .הוא מגלה שהוא עבר הכשרה ממושכת
במשך  21גלגולים ,בכל גלגול הוא חי בארץ אחרת וזה נמשך  2111שנים עד עצם היום
הזה .היום הזה הוא היום הקובע שבו  21מלכים של  21ארצות החושים מכתירים את מלך
החושים וזה חייב להתבצע רק היום .בכל המסע של נסיך החלומות ובמיוחד ביום הקובע
וברגעי הטקס ,לוציפר ועוג עושים הכל כדי לחבל ולשבש ,ופועלים כדי להכתיר את עוג למלך
החושים .אלא שהמלאך בלבן צופה את צעדיהם מראש ומכין להם הפתעות כל הדרך .וכך
לוציפר ועוג האימתני נוחלים מפלה קשה.
נסיך החלומות מגשים את החלום שלו ומוצא את האוצר של כל האוצרות ,הוא מוצא את
עצמו ואת הייחודיות שלו .עבור נסיך החלומות זה אוצר שהוא גדול בחשיבותו ובעוצמתו
מאבן החכמים ומשיקוי החיים ,ומשניהם גם יחד.

דמויות
נסיך החלומות
הילד ,הנער שתמיד פירש חלומות לאחרים ,כעת החלומות שלו עצמו מבלבלים אותו והוא
יוצא למסע חיפוש עצמי ,הוא שומע בת קול פנימית שמדריכה אותו ומניעה אותו ,ואז הוא
פוגש במלאך בלבן שמסייע לו להגשים את הייעוד שלו .הוא מסתובב בעולמות אחרים ומגלה
 21חושים ,הוא מגלה אנשים מוזרים שמתפקדים עם חוש אחד .הם כל כך שונים ממנו
ושונים אחד מהשני .הוא מבין שהעולם חי בהרמוניה ואחדות רק כאשר יש שונות.
הוא מבין שכל אחד יחיד ומיוחד .הוא מבחין בייחודיות שלו .הוא מגלה את עצמו.
המלאך בלבן
המלאך בלבן הוא המורה דרך של נסיך החלומות ,הוא לוקח על עצמו להתמודד מול
מכשולים רבים אותם לוציפר מפזר לאורך כל המסע ,הוא עושה את זה מבלי לערב את נסיך
החלומות שעסוק עם עצמו ועם העולם שהוא מגלה .המלאך בלבן מפלס עבורו את הדרך עד
סופה.
לוציפר
לוציפר הוא השטן שבא לקטרג ,לקלקל ולזרוע הרס .לוציפר רוצה להכתיר את נציגו עוג
האימתני וחסר הרחמים למלך .אם הוא היה מצליח העולם כולו היה משתנה והייחודיות של
בני אדם הייתה נעלמת .האחדות וההרמוניה היו נעלמים.
עוג האימתני
עוג מחפש את המלוכה ,לא חשוב על מה להיות מלך ,העיקר שיקראו לו עוג מלך..
הוא מצא הזדמנות להכתיר עצמו למלך החושים במקום נסיך החלומות והוא מוכר את עצמו
לשטן ,כרגיל ,כדי להגשים את מטרותיו.
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