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  : זה הכל עניין של אהבה-מבוא

  

צריך האדם , תרפאכדי לה"הוא אמר כי . לואיס נאסאני טען כי האהבה מרפאת

  ".קודם כל לאהוב את עצמו

  .שנאה עצמית היא צורה של מצב שלילי לתוכו אנו עלולים להכניס עצמנו

  . לשנאה עצמית יש כוחות רצחניים

  

נצליח ללמוד לאהוב את " מוארים"אם זכינו להורים ומורים שלואיס מכנה 

  .עצמנו

ונתנו לנו "  בושה,מכוער, אנוכי זה לא יפה"לרוב חינכו אותנו לחשוב ש

  . להרגיש אשמים על כל ביטוי של אהבה והערצה עצמית

לטפוח לעצמנו על " לא לעניין"ו" לא צנוע"לימדו אותנו שזה , בהתאם לכך

  .    )במיוחד בציבור ובקול רם (השכם ולהתגאות בהישגים שלנו

ת ל כך גם לימדו אותנו להסתיר תכונות יכולו"בדיוק כפי שלימדו אותנו את הנ

או שנויים במחלקות ברמה התרבותית /וכישורים שאינם מקובלים על הכל ו

  .והמגדרית

  

 2' מס שהיא -שריל סנדברגשמעתי לאחרונה מפי , דוגמא מאד בולטת לכך

 היא סיפרה איך בספר המחזור של .אישה מבריקה לכל הדעותובפייסבוק 

". ליח בחייהעם הסיכויים הכי טובים להצ"התיכון כתבו תחת התמונה שלה  

והיא ביקשה מעורך ספר המחזור למחוק משפט זה מתחת לתמונתה ולשים 

כי היא רצתה שיהיה לה דייט למסיבת ? למה. אותו מתחת לשם אחר במחזור

כל כך . הסיום של התיכון ואף אחד לא יסכים לצאת לדייט עם אישה כזו

תבגרותה כל ילדותה וההיא סיפרה כיצד .  מבריקה ועם עתיד כל כך ורוד

כל הזמן היא הייתה בהסתרה של המתנות שקיבלה . תחת הצל הזה הייתה
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האם השפיע על . בוודאי? האם זה גזל ממנה עוצמה אישית. משמיים עם לידתה

   . בוודאי? בעבר ובהווההתנהגותה 

לאחר שאינה צריכה להסתיר יותר את יכולותיה ולהפך היא , לא סתם היום

קימה תנועה חברתית שמטרתה לעזור לנשים רבות היא מ, יכולה להתגאות בהם

להפסיק להיות שקופות ולדרוש את מה שמגיע , "להסתתר"אחרות להפסיק 

  .להן מכוח יכולותיהן

  

יש בליבנו חשש שמא נצטייר כטיפוסים אנוכיים ויהירים וימתחו עלינו 

זו הסיבה למשל שרוב הגברים יסתכלו במראה רק כשאיש אינו . ביקורת

כאילו , יש לרובנו נטייה להפחית בערך עצמנו ובהישגים שלנו. ליהם משגיח ע

  . העובדה שאנו מבקרים את עצמנו היא מעלה שראוי להתכבד בה

כל חיינו אנו חולמים להיות מיוחדים אבל במקביל אנו מאד מפחדים מכך ולא 

התרבות שלנו אינה מעודדת ייחודיות ואי הליכה בתלם וכל נסיון שכזה . סתם

הרמת גבות ועוד כל מיני דברים , וץ את הגבולות מעורר גל של ביקורותלפר

רוב האנשים מפחדים מכך ולכן קוברים את העוצמות הפנימית . לא נעימים

  . שאינן בקונצנזוס עמוק עמוק בתוכם

  

 די לחיים פחות טובים ממה !"די"ואומרת  , אבל אני עומדת כאן מולך הקורא

  . פחד ולדאגה שאם נהיה אנחנו לא ירצו אותנול, לפשרות! די. שנועדת להם

כישורינו וגם , יכולותינו, שאם נהיה נאמנים לעצמנו, די לפחד המשתק

 יותר רע ממה שקורה !די. משהו מאד רע יקרה לנו, לחולשותינו ונפעל במתאם

  . לנו כשאנו מעוללים זאת לעצמנו אף אחד לא יכול לעולל לנו

  

  . כל אחד מאיתנו הוא ייחודי ונפלא!אתה מיוחד! את מיוחדת! אנחנו מיוחדים
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בצורה שלא הושר קודם באף , כל אחד מאיתנו מסוגל שיר את שירו הייחודי

  . מקום וגם לא יושר בדיוק באותה צורה בעתיד

  

  .אני מאמינה שכל אחד מאיתנו הגיע לעולם כדי לתרום איכות מסוימת לעולם

. הוקיר ולקבל את העוצמות שלנול, כדי שזה יוכל לקרות אנו צריכים להכיר

אנו גם צריכים להרגיש בנוח להשתמש בהן ולמנף אותן לטובת , לא רק זה

כדי שזה יקרה אנו חייבים קודם לאהוב ולכבד .  מטרות בהן אנו בוחרים

  !  את כל מה שיש בנו- עצמנו

  . כשנאהב ונכבד עצמנו נוכל גם להתפעל מעצמנו בכייף

 לכבד ולפרגן לאחרים כי  נראה את מה שלא ,אז גם נעשה מאד קל לאהוב

, שזה את הגדולה והעוצמות שלהם ואת הייחודיות שלהם, ראינו עד היום

  .   בדיוק כפי שאנו ראויים לכך, הראויים להערכה וכבוד

  

ונתחיל להשתמש , כשאנו נוציא לאור את העוצמות הפנימיות הסמויות שלנו

אנו נמצא עצמנו , דרש לשם על כךבבטחון ולמרות מחירים אפשריים שנ, בהן

,  התפעלות ואפילו הערצה כלפי עצמנו על האומץ,במקום של הערכה גוברת

מצב זה בהכרח תורם גם לערך . והרכיבי העוצמה שגילינו בנו,  מחויבותה

  .העצמי וגם לדימוי העצמי

  

לא נראה עצמנו כמי , אם לא נדאג לעצמנו. יש חשיבות רבה לדימוי עצמי בריא

לא נטפח עצמנו ולא נעניק לגופנו את הפעילות הגופנית והמנוחה , וה דאגהששו

  . לה הוא זקוק

אנו , אחרת. תיגע בנו רק אם נחוש עמוק בפנים שאנחנו ראויים לה, האהבה

או אפילו לא להבחין , לא לבטוח בה, עשויים שלא לתת לה להכנס פנימה
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, זוא, שזה לא מגיע לנולא נבקש את מה שאנו זקוקים לו כי נחשוב . בקיומה

  . הנטייה היא לחיות את חיינו כלפי חוץ

שכל השאר . התחושה היא  שלכל אחד בעולם יש עדיפות עלינו, במצב כזה

ממגנטי , מצליחים, חכמים, אנו נחשוב שהם מושכים. יותר טובים מאיתנו

אנו מאמצים , לאט לאט בלי שנשים לב, וכך.וחייהם טובים מחיינו, חברים

, טינה, שאליו נלוות מחשבות רעילות מסוג קנאה,  ו את תפקיד הקורבןלעצמנ

  .ןפרנויה ודיכאו, אשמה

  

, וללא אהבה" חומצי"מחשבות רעילות מייצרות דם -הנה ממצא מצמרר

  .מתנוונת בלוטת התריס ואיתה המערכת החיסונית

 לא פתורים בנושאי םאין לכם מושג כמה פעמים ישבו אצלי אנשים עם ענייניי

כ הסתברו כסימפטומים של "עוצמה פנימית שהתלוננו על תופעות פיזיות שאח

או שכבר באו אלי מאובחנים עם חוסר איזון , חוסר איזון בבלוטת התריס

ביטוי חלקי בלבד של העוצמות בבלוטת התריס ואחר כך הסתבר שיש להם 

  .הפנימיות ודיכוי עמוק של יכולות וכישורים שמאד בנשמתם

  

 להתחיל במסע ההוצאה לאור והקבלה מחדש של םמעונייני ל אזהרות3

  :המלאה, העוצמה הפנימית המולדת

  לא תעזורנה כל הטכניקות שבעולם להשלים , אם לא תלמדו לאהוב עצמכם. 1

   .     את המסע כראוי

  החשיבה   את דפוסי חשוב שתדעו מראש שכשאתם תתחילו לשבור . 2

  .גדות מהסביבה למה שקורה לכםעשויה להתעורר התנ, ההתנהגות    ו

  , חסרי בטחון, שקרניםאתם עשויים לחוש , כשתתחילו לתרגל אהבה עצמית. 3

  על כך בדיוק הומצא . זהו חלק מתהליך ההטמעה. זה בסדר.  יהיריםו     

  זייף עד "כלומר "  ".Fake it until you'll make it     המשפט שאומר 
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  !?נכון,  אתם תתמידו בתרגולכי, ואתם תצליחו."      שתצליח

  

למה שווה לכם לקרוא עד הסוף ספר זה וליישם את התרגילים המוצעים 

  ?בו

  :יאפשרו לך , יישום הצעדים המוצעים בספר זה

 .לעשות את הצעדים הראשונים לזיהוי העוצמות הפנימיות השכוחות שלך �

 .לאבד מיקוד או להתייאש, להסתכל תמיד קדימה בלי להתרסק �

 .  מן הכוח אל הפועל את העוצמות האמיתיות שלךלהוציא �

  .להתחיל להפיק תוצאות שעד עכשיו לא העזת לחשוב שאפשריות אצלך

  

בואו נתחיל את הדרך שלכם להוצאה לאור של , אז כעת ללא השהייה נוספת

  .לכםהעוצמה הפנימית ש

הצעד הראשון הוא כמובן לזהות את רכיבי העוצמה הפנימית האוטנטית  

  .שלכם
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     ולהתפעל מהנשקף העוצמה הפנימית שלי לזהות את : 1פרק 

  !במראה           

  

  כמעט אף אחד מאיתנו לא מודע לעוצמה הפנימית , כפי שסופר כבר במבוא

תכונות שבשלב כלשהו בחייו הוא /כישוריםלכל אחד מאיתנו יש . שלו במלואה

 כי פחד שאף אחד לא ירצה בקרבתו או, כי פחד שיצחקו עליו, העדיף להסתיר

  .  כי פחד להתפס כחריג ושימשיכו לדחות אותו חברתית, נוכחותו אם יגלה אותן

ל שעובר הזמן וההסתרה כמפני שכ.  כמה הדבר קריטיאתם צריכים להבין

עד שמגיע יום שבו שכחנו לגמרי  שיש לנו ,  כך המצב הופך לקבוע ,נמשכת

למנו הופך צר אז עו .תכונה או יכולת מסוימים, בכלל או הייתה לנו אי פעם 

אנחנו מאמינים , אנחנו פוחדים קצת יותר, אנו מעזים קצת פחות, קצת יותר

מתחילים להסתפק קצת בפחות ומתחילים ואז אנחנו גם , קצת פחות בעצמנו

  . להשלים עם דברים שעד כה לא היינו מוכנים אפילו לחשוב או לשקול אותם

  

 איך מגלים ?בודה שלנואיך אנו מחזירים לעצמנו את זכרון העוצמה האאז 

  ?אותנו בעבר "סיכן "בגלל שאת מה שנשכח , אים לאור היום ימחדש ומוצ

  

  . כאן בחרתי לעשות זאת באמצעות  דמיון מודרך, יש כמה דרכים לעשות זאת

כי שינוי מתחיל בראש תרתי משמע וזו דרך טובה לעורר נשכחות ? למה

גם את רכיבי העוצמה תה מעולתכנת מחדש ערוצים נוירולוגים כך שיכילו 

   .בפעולההפנימית שעד כה לא היו 

  

 היא שנבחרה למשימה  "שלם ומלא תעוזהעצמי "מודרך להדמיון הטכניקת 

  .כאן

  



 9

  

  :הנחיות לפעולה

לפני שאתם מתחילים , תוכן הדמיון המודרךעיקרי קראו את כל ההנחיות ואת  �

  . לתרגל

אני ,  שאתם מבצעיםבכדי שלא תוטרדו ממידת הדיוק של הדמיון המודרך �

כ לבצעו כשההקלטה נשמעת "ממליצה להקליט את תוכן הדמיון המודרך ואח

  .ברקע

  .נעים וודאו שאיש לא יפריע לכם במהלך התרגול, בחרו מקום שקט �

  .שבו או שכבו בנינוחות �

  . עצמו עיניכם ונשמו עמוקות ובאיטיות �

  .  פעמים 3חזרו על הנשימות העמוקות  �

  . ם על כל גופכם וודאו שאין מקומות מתוחים בגופכםעברו באיטיות במוחכ �

לאחר שסיימתם את הסריקה וההרפיה . הרפו, אם מצאתם מקומות שכאלה �

 . נכנס לדמיון המודרךשל חלקי הגוף השונים

  

  :הדמיון המודרךעיקרי 

נדמיין שישות זאת נחנה בכל . נדמיין שאנו עומדים במרחק קצר מעצמנו

  .יהן ניתן לחשוב והיא מושלמת בעינינוהאיכותיות האידיאליות על

, מודעות, חסד, אומץ, כנות, יופי: את הערכים הגבוהים ביותר נייחס לישות זו

  . 'חמלה וכ

  .נמשיך לסקור את התכונות הנפלאות הנראות לנו ללא כל שיפוטיות

  .ישות זאת תהיה מלאה אנרגיה חיובית ואורה בוהק

  

חושבים על הישות המושלמת  ו)מקום םושלא ממהרים ל(אנו משקיעים זמן , כעת

  .שבריאה הן פיזית והן חשיבתית ואומרים לעצמנו שזהו הפוטנציאל שלנו, הזו 
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של , צלילים וקולות לעלות ולתאר לכם בהרחבה את הכוחות, תנו לתמונות

חלקן קטנות . שימו לב איך ממעמקים עולות תכונות ויכולת  נוספו, ישות זו

אבל כולן אהובות מאד , כולן.  חות וכריזמה מהממותחלק עם נוכ, וצעירות

  .עליך

  

  ? איך הצלחנו להכיר בהן, אחרת, יש להניח שכל האיכויות האלה קיימות בנו

וכאשר אנו בוחנים , יודעת זאת, חלק התבונה האלוהית שבנו-הישות האלוהית

  ."אני אתה ואתה אני: "אנו שומעים את המילים, אותה בשמחה גדולה

ושתי הישויות מתמזגות , שות המושלמת הזו מתקרבת  אלינו לאיטההי, ואז

  .באיטיות זו עם זו

נחוש איך זה להיות מושלמים  .זו של האני העצמי! עכשיו יש רק ישות אחת

כדי שנוכל לחזור לכך כל , נהנה מהתחושה הזו ונזכור אותה. ובריאים לחלוטין

  . פעם שנרצה

  .  ועמוקות ובזמנכם החופשי פקחו עינייםכעת נשמו שוב כמה נשימות איטיות �

יכולות ואיכויות שזיהתם ,  התכונותכלקחו עט ונייר ורשמו לעצמכם את  �

אלה הם רכיבי העוצמה הפנימית . ללא כל סינון, במהלך הדמיון המודרך

לא יכול להיות זה לא , מה פתאום" ואם יש שם כאלה שאתם אומרים שלכם

בעבר עד ששכחתם " קברתם"בי העוצמה שסביר להניח אלה הם רכי.." אני

 .רשמו גם אותם. אז כן..מהם

  

.כל יום במשך שלושה שבועות, חזרו על הדמיון המודרך הזה �
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  חיזוקים יומיים- 2פרק 

  

בייחוד כאשר , חיזוקים יומיים חשובים מאד לביסוס העוצמה הפנימית המולדת

 של ,ה עתה זוהו שז שלנו רכיבים חדשיםDNA - אנו מנסים לשלב בתוך ה

   .עוצמה פנימית מולדת

הערך העצמי  שלנו ייבנה מחדש בצורה חיובית גם  כך ,ככל שנתרגל יותר

  .יותר

  

  :הנחיות כלליות לתרגול

כדאי לבנות את ההצהרות החיוביות כך שיתאימו לסוג הרגשות השליליים  �

 .שבתוכנו

ה שעד  ההטמעה של רכיבי העוצמתבנוסף כדאי לשים הצהרות המחזקות א �

  .מוחלשים/כה היו שכוחים

  . הכינו הקלטה בה אתם אומרים את החיזוקים שבחרתם �

 .במשך חודש, פעמיים ביום,  על ההצהרות המחזקות הללו כל יוםחזרו �

 ).מה כן(ההצהרות תמיד ינוסחו בלשון חיובית  �

 .ההצהרות ייכתבו תמיד בלשון הווה �

  

  : הנה כמה דוגמאות להצהרות יומיות מחזקות

  

 .אני מכבד עצמי ולכן לא מתבייש במי שאני �

 . אני לומד להכיר את ערכי האמיתי ומאושר מזה �

 .אלוהים נתן לי יכולות ואני משתמש בהן ללא בושה �

 . מאושר ולהגשים עצמי בכל דבר שאני עושה, זכותי להיות בריא לחלוטין �

 .אני הולכת עד הסוף עם מה שחשוב לי ולא נעצרת על ידי פחד ממה יגידו �
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 .יצירתי ורב ערך, רגיש ואוהב, אני אדם נפלא �

 . אני נהנית מהמיניות שלי בצורה אדירה �

  

 ממליצה להביט במראה "לאהוב את מה שיש" מחברת רב המכר ,לואיז היי

  :את המשפט הבאפעמים אחדות , ולהגיד מתוך כוונה מלאה וברכות

  ".אני באמת באמת אוהב אותך"

אד ואם עשיתם אותו והרגשתם דמעות ומחנק זה עשוי להיות תרגיל עוצמתי מ

  . אתם נמצאים בדרך הנכונה, בגרון או משהו דומה

  

תתחילו , אבל אם תתמידו,  בהתחלה תהיה תחושה שאלה רק מילים!אזהרה

. להרגיש שהתכנות הפנימי משתנה וליבכם מתחיל קבל הצהרות אלה כאמת

ני שאתם תרגישו ם להרגיש בכך עוד לפיהאנשים סביבכם עשוי, יותר מכך

  . בכך

האור , נמרצים יותר, רגועים יותר, עדינים יותר, רכים, הם יגידו שנעשיתם

הם פתאום יבחינו באיכויות חדשות וכוחות חדשים שלא היו . 'בעיניים חזר וכו

  .שם קודם
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  להפסיק לשקר -לחיות באוטנטיות: 3פרק 
  
  

בכל פעם .  קצת אנחנו מתיםכשאנחנו מתעלמים מהצרכים האמיתיים שלנו

ובכל פעם . אנחנו ממיתים עצמנו עוד קצת" אסור"שאנו מדחיקים רגש כי 

אנחנו מפסיקים לזרום עם האנרגיה , "לא"כשמתכוונים לומר " כן"שאומרים 

 ואת אנו חייבים להרגיש ולבטא את עצמנו.  משהו בתוכנו קמל. שלנו

 על עצמנו בשל נכעס, אחרת נפסיק לחיות בשלום עם עצמנוכי , יכולותינו

רמת התסכול והעצבנות תעלה ואיתה גם כמות התירוצים שניתן ,  חוסר הביטוי

  .פרוש כל זה הוא בזבוז אדיר של אנרגיות. לעניין

יש סיכוי , יכולותינו ורגשותינו לאורך זמן, כאשר אנו מתעלמים מצרכינו

 מה"מה שבטוח זה שנתחיל קבל מאנשים אמירות מסוג .  ממש פיזיתשנחלה

כיום ברור שיש זיקה בין רגשות לא מבוטאים  ".  למה את כבויה, קרה לך

ככל שנשחררם מהר יותר כל , ולכן.  החל מהתקררויות  ועד סרטן, ומחלות

  . ייטב לבריאותנו ולאנרגיות שלנו

  

אנו זוכים . מן הילדות מגדלים אותנו בהתניה שעלינו להיות נחמדים ולא קשים

רים לסובבים מה שהם רוצים לשמוע ולא מה שאנו לתגמול חיובי כשאנו אומ

אנו מנסים לחיות , לפני שאנחנו מנסים לרצות עצמנו, לכן. באמת חושבים

רגשות , לחיות כמו שאנו אמורים לחיות ולהדחיק עוצמות, בהתאם לציפיות

  .ותשוקות שאינם תואמים את הסביבה והדימוי שלנו

  

   .ת עמידה בציפיות וריצוי מישהו עבור נחמדו- על תנאיתלמדנו שאהבה ניתנ

  . לבקש בישירות את מה שאנו רוצים מהווה סיכון, לכן
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 אישויות 2פיתחנו , זו הסיבה שבגיל ההתבגרות  כשביקשנו להיות אהובים

האישיות שרוצה לרצות אחרים והאישיות המבקרת : ששילובן חונק אותנו

  . והשופטת

גורם לרבים לפתח תת אישויות התרבות שלנו מחשיבה מאד השגים וגמול וזה 

שמתקיימות בהתאם ליעדים שהסביבה , מסוג פרפקציוניזם ומכורים לעבודה

הם סובלים מבעיות לב . אנשים אלה חיים בחוסר מנוחה תמידי.  מציבה להם

הצרה היא שלא משנה כמה יתאמצו לזכות באהבה ולהרגיש . ומחלות כלי דם

בר נותר הילד שבתוכנו בלתי מסופק בסופו של ד. זה לעולם לא יעבוד, בסדר

פגיע , כמו שהוא, בשלמותו, הוא עדיין מבקש להיות נאהב ללא תנאי. לחלוטין

  .  הוא סובל מכל אלה. חסר תחכום ושובב, ככל שיהיה

  

לחיות בשמחה ולפעול מתוך העוצמה , מה נדרש כדי להרגיש טובאז 

  ?שלנו

 מדברים שאינם עולהימנלרצות רק את עצמנו , ראשית בואו נרשה לעצמנו

  . חביבים עלינו

  .כבר תיצור שינוי גדות ברמת האנרגיות והשמחה, היכולת לעשות צעד זה

  

  .נרשה לעצמנו להיות ספונטניים ועם נקודת מבט רעננה על המתרחש, שנית

  

האוטנטי שלנו ובמקום לדכאו /הוא עדיין החלק האמיתי, הילד שבתוכנו

לתת לעוצמות הפנימיות שלנו (ולתת לו ביטוי מומלץ בחום לטפחו , ולהסתירו

  ). לבוא לידי ביטוי

  

יאפשר לנו , טיפוח היבט זה אצל הילד הפנימי שלנו , לכן. ילדים אוהבים לשחק

  . להרבה יותר בריאים להפוך
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לכן חשוב שלא להסס לבקש . הילד שבתוכנו פגיע ומבקש לחוש מוגן ובטוח

עם מישהו , י גם את הפאניקה שלנותמיכה ולחלוק את הפגיעות שלנו ואול

  .כל מה שצריך הוא מישהו שיקשיב ויהיה כאן בשבילנו. שאנו סומכים עליו

, לעיתים קרובות כשאנו במצב רוח רע ומרגישים חסרי ישע.  חשוב מאד-מגע

  . חיבוק יכול לחולל קסמים

  

  . החיסונית שלו' מזיק למע" חיים כפולים"אדם המנהל 

כי רק ,  מאיתנו מנהל ברמה זו או אחרת חים כפוליםכל אחדהעניין הוא ש

  . כל הזמןו עצמוא והץאמי, המרשה לעצמו להיות כנ, מיעוט קטן ביותר מאיתנו

  

חשוב הרבה יותר לומר . לא ממש חשוב לקבל את כל מה שרוצים, תראו

חשוב שבסביבה יהיו כאלה שיקשיבו לדברינו באמת ויכבדו . ולבטא מה רוצים

  . שר לדבר בשם עצמנו הוא ביטוי ההערכה והכבוד העצמי שלנוהכו. דברינו

  

 :המלצתי החמה היא

 "חיים כפולים"נושאים לגביהם אתם / ליצור רשימה של תחומים �

  .  השאלות הבאות2ואז לשאול עצמכם את  �

  ?מאילו רכיבי עוצמה אנו לוקחים כוחם, כשאנו משמרים פערים אלה  .א

 ?מה נדרש לעשות כדי לסגור פער זה  .ב

  

 .'ב- ואז התחילו לפעול בהתאם למה שהבנתם ב
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 איך להחזיר איזון פיזי ונפשי - הפחתת מתח ודאגה: 4פרק 

  לעצמנו

  

פער בין ציפיות , מצבי מתח ודאגה הם תוצאות המתקבלות כאשר יש למשל

כאשר יש חשש לפגיעה גופנית או , החברה והאמונה שלנו לגבי יכולותינו

וכאשר יש חשש ,  ות וכישורים מסוימיםכאשר צריך להסתיר תכונ, רגשית

כאשר מנסים להסתיר , שביטוי של העוצמות הפנימיות ל א יתקבל בברכה

   .עוצמות מסוימות ומפחדים ממה שיקרה אם יתגלו

  

לעיתים אנו פועלים מתוך כשאנו מבינים כי . חשוב מאד שלא נאשים את עצמנו

שתי על שגיליתם  טפחו לעצמכם על השכם , או הרס עצמי, תבוסה עצמית

במקום להיות ,  לטפל בהןתכונות אלה אצלכם כי עכשיו סופסוף ניתן יהיה

  .נחבל ונקלקל/בלחץ שנהרוס

  

המגביל את , שנהייה כנים ונקבל אחריות לדפוס התנהגות שלנו, בכל פעם

אנחנו יכולים להחליט שלא להזדהות ולחזור , המחשבה או ההתנהגות

  . א לחשוב או לפעול באופן הישן לבחור של-ולהשתמש בכוח שיש

נוכל להתפטר , ברגע שנבין שאנו יכולים לשנות חיינו ואת החוויות שלנו לחיוב

הוא ,  שמי שמרבה לשאול שאלות,למשל. מרעיונות שאין לנו צורך בהם יותר

אני חד , במקום זה אפשר להוציא לאור עוצמה שאומרת.  טרחן ומייגע, מציק

זה , מה שיקרה כתוצאה מכך. שאלות מצוינותלכן שואל , מחשבה וחריף

מבט זו נותנת לנו עוצמה וחיוניות חדשים וכמובן ' שנק. שנרגיש טוב במקום רע

  . שמתח לא מתפתח או שהוא מועט מאד
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, מה הולם, שליליים ומהנחות יסוד מעכבות לגבי יכולותינוההפטרות מרעיונות 

בנחת וללא מתח ולחץ את מאפשרת לנו גם להתחיל לחקור , מה מותר ואסור

תכונות ויכולות שדומיננטיות אצלנו כיום כמו גם , לזהות כוחות . יכולותינו

  . כלל שכחנו אותםברכיבי עוצמה שאינם כמעט בשימוש או ש

  

ברגע שיש בהירות לגבי השינויים ההכרחיים בהנחות היסוד של החיים או 

די הצהרות חיוביות כדאי לחזק הטמעת תובנה זו על י, באורח החיים עצמו

  .שמתמקדות באופן בו אנו רוצים שייעשו הדברים מרגע זה ואילך

  

  :למשל

 .טמונים בי כוחות מרשימים ולכן לא צריכה להתאמץ כל כך �

 .מחויבת וחכמה לכן חיה את חיי  מתוך נאמנות לעצמי , אני אמיצה �

 .)גם אם אני אישה (ה לחיות בכל דרך שאבחריאני חופשי �

 . ושה רק מה שאני רוצה וטוב לימעכשיו אני ע �

 .לכן מעתה אפעל לפיהן וללא לחץ, יש לי אינטואיציות מצוינות �

  

הפחתת מתח ודאגה מתאפשרים ברגע שלקחנו אחריות על מה שקורה לנו , לסיכום

  . ברגע שרמת האמון והבטחון שלנו ביכולותינו עולה ווהתחלנו בפעולה

כך , ות ואת הכישורים הסמויים שלנוככל שנכיר יותר לעומק את היכולות הגלוי

נהפוך רגועים יותר בקשר להצלחה שביכולתנו לייצר ופחות ניתנים ללחץ על ידי 

  . הסביבה

   

אחת הדרכים לחזק את הבטחון העצמי ביכולתנו ולהצליח ולזרז את תהליכי ההכרה 

ה  היא על ידי יצירת הצהרות חיוביות וחזר,העצמית וההפנמה של מכלול כוחותינו

  .מידי יום, מתוך כוונה מלאה, עליהן

  .הגוף מתחיל לחזור לאיזון ואיתו גם המוח, ברגע שרמת המתח והדאגה ירדו
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  תקשורת ויצירתיות, לביטוי עצמי-  הבחירה בחופש: 5פרק 

  

לא מרוצים  , לכודים בשגרה משעממת, אם אתם מרגישים שאתם הולכים בתלם

התקשורת , ל הביטוי העצמיוחסרי מנוח סימן שאתם צריכים לעבוד ע

  .והיצירתיות

שאינכם כנים עם עצמכם ולא , אם יש לכם תחושה שהיצירתיות שלכם חסומה

  . ל"סימן שאתם צריכים לעבוד על הנ, ממש חיים

האוטנטיות הביטוי של , והדבר עליו אתם צריכים לעבוד הוא הספונטניות

יתיים והמציאות  האמכםהכושר לתקשר עם אחרים את רגשותי, עצמכם בעולם

  . כםשל חיי

  

אתם צריכים , כדי לחזור לחיים מלאי עוצמה שאותם נולדתם לחיות, כלומר

להתחבר מחדש לרכיבי העוצמה הפנימית בכלל ובפרט לאלה הקשורים 

אתם צריכים לא לפחד או להתבייש ולשאת על . פתיחות, ליצירתיות תקשורת

  . נס ללא בושה את הכוחות והעוצמות שלכם

  

ל הוא חוסר הערכה עצמית והעדר "איז פרוטו טוענת כי המקור לקושי בנלו

אלה יגרמו לנו להסס לפני שנבטא את עצמנו בצורה . אמון בסובב אותנו

כי אנו נחוש , בשל הפחד מבקורת והדבר יפגע ביצירתיות שלנו, ספונטנית

  . נטולי ערכים

  

מוכר והידוע ולתת אנו צריכים להזיז הצידה את ה, ולצמוח, כדי לחיות טוב

  .  לחדש להכנס פנימה

  



 19

בכדי לדעת אם אכן יש לנו מציעה לשאול את השאלות הבאות , לואיס פרוטו

   :קשיים במקום זה

 ?באילו שטחים בחיי אני מרגיש שאני מדשדש �

 ?מה גורם לי לדשדש במקום אחד �

 ?מה צריך לקרות כדי שאצא מהמקום בו אני תקוע �

 ?על מה אצטרך לוותר �

 ? מוכן לקחת את הסיכון בעשיית שינוייםהאם אני �

 ?באילו דרכים אני לא מתיר לעצמי ביטוי עצמי �

 ?ממה אני פוחדת אם ארשה לעצמי להתבטא �

 ?מה מגביל ומשאיר אותי לכוד �

 ?באילו דרכים אני ממשיך להיות קשור לעבר �

 ?את מי אני מנסה לרצות �

  ? מדוע התבטאות חופשית שלי מאיימת עלי �

  

החששות ,  המעצוריםםשאלות תקבלו מושג ממש טוב מהלאחר המענה על ה

  .והפחדים העוצרים אתכם מלהביא לידי ביטוי מלא את העוצמות הרלוונטיות

תקבלו גם כוונים טובים לגבי מה נדרש כדי לפעול במלוא העוצמה עם רכיבי 

  . העוצמה הללו

 נס להכשתצטרכו להיות מוכנים לוותר על גורמים מעכבים ולאפשר למשהו חד

  .   לחייכם

  

היצירתיות ואת כושר , התקשורת, העצמיגם כאן על מנת לחזק את הביטוי 

  . השתמשו בהצהרות מחזקות שמטרתם בנית בטחון עצמי, הבחירה
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  :למשל

 . זה בסדר להיות מי שאני ולומר זאת �

 .היכולת שלי להיות מי שאני מעניקה לי תחושת בטחון �

 . מיאני עומדת מהיום רק בציפיות שלי מעצ �

 .אוהב אותי, מי שמכיר אותי  �

 .יש לי האומץ והכוח לעשות שינויים שיקדמו אותי בענק �

 . היקום תמיד יעזור לי להשיג מה שאני רוצה, אם אהיה נעמן לעצמי �

 .אני תמיד חופשייה לבחור את דרך חיי �

  

  . תהדמיון המודרך לתוצאה חיוביכעת אני רוצה להציג לכם את 

ל דמיון מודרך בכל פעם שנרצה לחזק את הבטחון ניתן להשתמש בסוג זה ש

זה יעזור לנו להרגע ולתכנת עצמנו להצלחה עוד לפני שנגשים . העצמי שלנו

  .למשהו חשוב

  

  :הנה המסגרת ליצירת הדמיון המודרך לתוצאה חיובית

  .ננשום עמוק נפרק מתח ונשקע לתוך הדמיון המודרך, נעצום עיניים

  .דה או מדאיג אותנו הסתדרנדמיין  שמשהו הגורם לנו חר

כיצד הכל ' אורות וכו, מרקמים, צבעים, כולל דמויות, נראה בפרוט רבאנו 

נראה איך תפעלנו את רכיבי . בדיוק כמו שאנו רוצים, מתנהל בצורה מושלמת

בהתאם לצורך , העוצמה הפנימית שלנו ממש במומחיות ובשליטה מלאה

צמות השונות מקדם אותנו לתוצאה אנו נראה איך השימוש בעו. ובמידה הנכונה

  .  ה קורהזהרצויה ובאיזו קלות 

  

ונדמיין לעצמנו בפירוט רב את האנשים עימם אנו חוגגים , נראה עצמנו חוגגים

  . ואיך בדיוק נראית החגיגה
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  .נדמיין מה ההרגשה להיות רגועים ולדעת שהכל בסדר

המתח והדאגה נרשה לעצמנו להנות ונחוש איך . נטמיע בגופנו את ההרגשה

  .מתמוססים

  

נשמור לעצמנו את התחושה שהכל בסדר ונזכור , אחרי שתרגלנו דמיון מודרך

  . אותה בכל פעם שנחוש שאנו מתמלאים מתח וחרדה

  

  

  ת יקרים/קורא, לסיום

  

אני מקווה שנהנית מקריאת ספר זה וכי התרגול של הכלים השונים יעזור לך 

  . ויקדם אותך להצלחה עליה את חולמת

אני תקווה כי השילוב בין העבודה עם הספר הזה להרצאה שלי נתן לך תמונה 

הרבה יותר טובה לגבי הנחיצות  ובדחיפות שיש בהוצאה לאור של העוצמה 

  . הטבעית והמולדת שלך

  

או רוצה להעמיק את העבודה על ההוצאה לאור /ליותר ובמידה ואתם זקוקים 

את העוצמה מציה לנק הזתאם דרך פגיש, של העוצמה הטבעית והאוטנטית שלך

  . ותךאני לרש, הטבעית הפנימית שלך ואם דרך תהליך אישי מעמיק יותר

  

  רינה שינברג

net.bezeqint@rina-Sr 
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