
 



 

 

 

 כפי שצינתי במייל עצמו, מסמך זה אינו מיועד לאנשים שלוקחים את עצמם או 

 את החיים יותר מידי ברצינות. 

 

 כן אני יודעת, רובנו כן נוטים לקחת את חיינו ברצינות, אבל אני הבנתי שככה 

דברים, המון חיוכים וצחוקים , המון חיות קלילות, המון אהבה וחום . מפספסים המון  

 ככה גם פוגעים בסופו של דבר בבריאות  בפיזית והמנטאלית שלנו, ככה אנו גם 

 מצליחים להפיק פחות ממה שיכולנו, פחות ממה שהתכוון הבורא1 שנפיק. 

 

עשיר את חייכם אז אם אתם רציניים ביחס לחייכם אבל רוצים להתחיל שינוי שי  

 ויאפשר לעוצמות פנימיות כבויות שלכם להדלק, המשיכו לקרוא.

 

 כל המסמך הזה מטרתו לשחרר, להקל ולפתוח דלת לשינוי.

 

  הפחתת הדאגה ביחס לאיך נראה. -הצעד הראשוןאז נתחיל עם  

 

 הדאגה של רבים מאיתנו לתדמית שלהם, לאיך ייראו ומה יחשבו עליהם, הינה גזלן 

 האנרגיה מספר אחד. 

                                                             
 בבורא הכוונה למי שיצר אותנו כפי שאנחנו וכל אחד יכול להגדיר מיהו בשבילו.   1



 חשבו על כל הפעמים שרציתם מאד לעשות משהו )אפילו לחבק מישהו( אבל התלבטתם

 ובסוף החלטתם ש"לא מכובד", "לא ראוי" או "מה יגידו עלי"? 

אם תספרו תראו שהיו המון מקרים שכאלה. כל מקרה שכזה, אומר לי, 

לשהי, על ביטוי איזושהי תשוקה בתוככם, שסגרתם על נטיית לב כ שכיביתם

שמחה, אפילו על כעס. הכל בשם הנראות ובעצם בשל עצמי ספונטני, על 

 הפחד.

 

 אז בואו, הרשו לעצמכם לשחרר, קודם כל בפני עצמכם בלבד, את הדאגה ביחס לאיך 

 תראו, מה יגידו והמחיר ש"תשלמו " על כך. 

עשו אותן מובטח ונתחיל בעשיית ערימה של "פעולות שטותיות" אך כיפייות,  שאם ת  

 לכם צחוק בריא ומצב רוח טוב לכל אורך היום. 

 

 חלקכם יגלה שאפילו בפני עצמכם בינכם לבינכם אתם לא מסוגלים לשחרר, 

 ל"התפרע" ולהנות מכך. 

 לכם, אני אומרת, נעלו את דלת החדר כדי שתרגישו בטוחים, הוציאו לשון לכל 

ם תחושת מבוכה והתעלמו העולם שמעברה השני )כפשוטו(, פרגנו לעצמכ  

 מהשיחות הפנימיות שרצות וירוצו לכם בראש על הגיחוך שבעניין, על כך 

 שככה לא נוהגים אנשים רציניים, שזה מטופש וכו'  והתחילו להתפרע. 

  

  



 

 דברים משעשעים שאפשר לעשות:

 אילו דברים משעשעים אפשר לעשות כדי לשפר מצב רוח, להשתחרר מעכבות

נות על עצמנו? ומשיחות מקטי  

 

 אפשר לעשות הרבה. הנה כמה דוגמאות 

 מומלץ מאד להשתטות.

 לקפוץ על ספות וכסאות 

 כמו קוף, אריה, סוס, ציפור וכו' -להשמיע קולות מול המראה של בע"ח 

 לרקוד לבד בלי לדאוג לצעדים, לקול מוסיקה קצבית 

                                                                ,לעשות גלגולים על הדשא 

 ,לעשות פרצופים מול המראה עד שאתם מתחילים לצחוק מעצמכם 

  המלצה של לקוחה( לעשות אהבה על צוק-) 

 )!!לעמוד מול המראה ולספר לעצמו במה אנו נפלאים )בלי בושה 

 

 

תוך עוצמת היצירתיות  והקלילות שלכם להוסיף, כיד הדמיון הטובה עליכם.ואתם מוזמנים לפרוץ ל  
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 ולא לשכוח גם להוציא לפועל, ליישם בלי בושה .

 

 

אחרי שהשתטיתם, התפרעתם ונתתם לעצמכם חופש מדאגה לאיך תראו, או   הצעד השני

.לחזק הערכה עצמיתהוא:  מה יחשבו,  

נרשה לעצמנו להעריץ את מי  -את זה נעשה על ידי זה שנגדיל את האהבה שלנו לעצמנו  

 שאנחנו.

 

ם!כן, אני מבקשת שתעריצו עצמכ  

 אצל חלק מאיתנו הדבר הראשון שיעלה הוא לא הערכה אלא ההפך ממנה. ביקורת על מה 

 שעשינו או לא. על מי שאנחנו או לא, על הדרך שאמרנו או עשינו דברים מסוימים. זו ברירת 

 המחדל אצל רובינו. ביקורת. 

אז בואו נהפוך את ברירת המחדל לפרגון, הערכה ואפילו הערצה עצמית , במקום ביקורת שלעיתים 

   הינה קשה, קטלנית פוגענית ומסרסת.
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 את זה נעשה על ידי זה שנפרגן לעצמנו בלי בושה . בלי בושה! שמעתם?! בלי 

 "צניעות". הכי אמיתי שאפשר, הסתכלו פנימה ומצאו את הדברים בהם אתם 

בים, מוצלחים, מוכשרים. מצאו את הדברים שעשיתם טוב את הטוב שעשיתםטו  

 לאחרים. ואז עמדו והתפעלו מכל הטוב שבכם. 

 אל תהיו ציניים! אל תמהרו לומר "כן, אבל.." פשוט עמדו )או שבו ( והתפעלו 

 ממה שאתם וממעשיכם.

 

 

  YOU ARE 

 

 

 כדי להקל, הנה כמה שאלות שאתם יכולים לשאול עצמכם כדי להבין כמה אתם גדולים:

שאלה. דברים חיוביים בכל 9חשוב ביותר! אל תעצרו לפני שתמצאו לפחות   

  

 טוב הם: עושההדברים שאני יודע/ת שאני תשעת  .א

       1                                                         .2                                                 ..  

       3 .                                                         4.  

    .  5                                                          .6.               

       7                   .                                       8 .         

       9  
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 שלי שמאפשרות לי לעבור כל קושי הן:  היכולות/תכונות 9 .ב

  1                                                          .2                                                 ..   

                      3                                                          .4.  

    .                 5                                                          .6.               

           7                   .                                       8 .   

        9      .  

                

הדברים שאני מאד אוהב/ת בעצמי: 9ג.     

                            1                                                          .2  . 

3              .                                            4.  

5                                                          .6 .  

7                                                          .8 .  

 9 .  

 

 

הדברים בעצמי, שלגביהם אני יכול לצחוק על עצמי? )אם מוצאים יותר, מוזמנים לרשום(         6ד. מהם   

א.      

ב.       

ג.       

ד.       



ה.       

ו.      

ז.      

ח.          

 

 כעת כל יום במהלך החודש הקרוב עמדו מול המראה , הסתכלו לעצמכם בעיניים 

שכתבתם פה. ואמרו לעצמכם בקול את כל מה   

 דבר נוסף שאתם יכולים זה לפזר ברחבי הבית פתקים המזכירים לכם מי אתם 

וכל פעם שאתם נתקלים באחד מהם עצרו, קראו אותו לעצמכם בכוונה מלאה    

 והמשיכו בדרככם. 

 תראו מה יקרה, קסם יתרחש. 

 

 נכון שאתם מדהימים?!

 

אחד שאומר לכם אחרת.אל תתנו לאף אחד לומר לכם אחרת. אל תאמינו אף   

 פשוט תבדקו עם עצמכם, איך אתם מביאים החוצה את כל הדברים הטובים שבכם 

 כך שגם אנשים אחרים יוכלו להנות מהם )ולפרגן לכם עליהם.(

 

 אל תתביישו, כן! מותר להכיר בערכם ולא רק בשקט בשקט ביניכם לבין עצמכם. 

בפני אנשים אחרים  . מותר לכם לגמרי להעריך את עצמכם בקול ואפילו  

 

 תמיד צחוק בריא מומלץ, אז כדאי שתתחילו בכך שתצחקו גם קצת על עצמכם. 

 לכל אחד מאיתנו יש רגעים שהוא מצחיק או עושה דברים בצורה מצחיקה, 



 דברו על כך ספרו ושתפו. מבטיחה לכם הרבה צחוק בריא, חיבה והערכה 

 מוגברת מהסביבה. 

 

 אז להתראות שוב בקרוב,

.תם וכשעניתם על השאלות שלעיליואל  תתעצלו, ספרו לי מה גיליתים כשהשט  

_______________________  _______________________________ 

 

 

 עזרה בגילוי הכוחות והייחודיות שלכם?רוצים 

 רוצים שיקרה מהר, בקלילות עם המון התרגשות ובדיוק של מנתח אמן?

 

ת הוצאה לאור של העוצמות הפנימיות המולדות שלכם, פגישזמן להתקשרו אלי ונקבע   

ההצלחהאת הנוכחות שלכם, היעילות, המיקוד, ו-שיכולה לגמרי לשנות את חייכם  

.שאתם מסוגלים לה   

7366276-500  

   sr-rina@bezeqint.net          :או שלחו מייל 

 

 

 נתראה בקרוב,

 רינה

mailto:sr-rina@bezeqint.net

