
 
 

 
Shine your Life  

    רחובות3/14מנחם מששוילי 
  

  net.bezeqint@rina-sr : מייל      050- 7366276: נייד 
     בכתב מרינה שינברג                 ללא אישור מראשלהעתיק או לשכפל חומר זה , אין לצלם. כל הזכויות שמורות  

 
 

  

  

  :קיבלתם
  

  .ואחד ריק.  מהם מצוינות עוצמות פנימיות7 קלפים שעל 8 �

  על הקלף הריק אתם יכולים להוסיף עוצמה נוספת שאינה 

  . רשומה עדיין ואתם מרגישים קיימת אצלכם

  בעקרון אתם יכולים לצלם עוד כמה קלפים ריקים ולהוסיף (

  . )יותר מעוצמה אחת נוספת

  

  . דהיינו מוכרות וידועות לכם, לפים גלויותאצל חלקכם העוצמות שעל הק

  .השפעתן/ דהיינו אינם ערים להן או לפעולתן–חלקן סמוי , אצל אחרים

  
  פעולה, חוויה, רגש: ף"קבלתם גם את שלושת קלפי הרח �

  
  

  :איך משחקים
  
  .  בקלילות:-. (קודם כל בכייף .1
  
  .לשחק בזוג ואפילו בקבוצה, משחק זה אפשר לשחק לבד .2
  
  .הקלפים מתוך הדף והפרידו ביניהםגיזרו את  .3

  .צרו ערימה של קלפי עוצמה וערימה של קלפי רחף      

  . הקלפים כשפניהם למטההניחו את     

  

  . דאגו שלכל משתתף יהיה דף כזה לצידו-מצורף גם דף סיכום משחק . 4

  , ההרעיון הוא שכל משתתף לאחר שגמר לדבר את העוצמה שלו ירשום בנקודות מה חוו     

  .     הרגיש ואיך יפעל 
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  . 1התרכזו לרגע בערימת קלפי העוצמה ושלפו קלף , כעת התיישבו .5

  

  . מה משמעותו בעיניכם-.ואז תארו מה קלף זה אומר לכם, הפכו אותו  .6

  

  תוך שאתם מתייחסים לקלף ף והגיבו אליו"כעת הרימו אחד מקלפי הרח .7

  ..העוצמה שבידכם כרגע

  

  אתם מתבקשים לומר איך יראו הפעולות " פועל"אם עלה קלף , למשל

  .שלכם אם אתם מפעילים את העצמה הספציפית

  

  . מאד מומלץ כאן להדגים את הפעולה על אחד מחבריכם למשחק
  

  אתם מתארים בעצם את ההשפעה של הפעולה" חוויה"אם עלה קלף 

  .או על עצמכם, שלכם על האחר

  

   משפיעה,ידכם אתם מספרים איך הפעלת העוצמה על –בקלף הרגש 

  .על הרגשות שלכם

  

 .החזירו אותו לערימה כדי שמישה אחר יוכל להתייחס אליו, סיימתם עם הקלף .8

 

וראו מה עוד עולה לכם שלא עלה , התייחסו אליו שוב? אותו קלף הגיע אליכם בשנית .9

 .קודם בהקשר לעוצמה זו

  

עשו סבב בו כל , כלומר. עשו סגירה של המשחק, מרגישים שרוצים לעצור את המשחק .10

תובנה או שתים ומציין פעולה אחת לפחות , אחד מהמשחקים מסכם את העוצמות שלו

 . שהולך לעשות עכשיו, מחודדת יותר/חדשה

  )צלמו דף זה עבור כל משתתף.(ב טופס סיכום משחק אישי"מצ



 
 

 
Shine your Life  

    רחובות3/14מנחם מששוילי 
  

  net.bezeqint@rina-sr : מייל      050- 7366276: נייד 
     בכתב מרינה שינברג                 ללא אישור מראשלהעתיק או לשכפל חומר זה , אין לצלם. כל הזכויות שמורות  

 
 

 

  . לזרום ולהגיב בכנות לקלפי העוצמה, חקהרשו לעצמכם להסחף במש .11

  

על  וגם אתם תגלו שלקלפים השפעה מאד חיובית עליכם. שחקו מכל הלב ובפתיחות

  . לאחר סיום המשחקבימים שם כהפעולות של

  

  .תהנו     .אז לכו שחקו

  .   עם ההתרשמות שלכם ותובנות שהגיעו במהלך המשחק או לאחריושלחו לי מייל חוזר

  

  

  ?עת איזה עוד עוצמות קיימות אצלכםרוצים לד
  

  :עבודה ממוקדת עלבואו נעשה יחד 

   הוצאה לאור של הרבה יותר עוצמות נפלאות . א

  בכללשאינכם יודעים שהן  (שבורכתם בהן     

  )אצלכם     

  דרכי פעולה שיאפשרו את מינוף העוצמות שלכם .  ב

  . מטרות שלכםהם ולטובת קיד   

  

  את הקישור שכאן למטה לדפדפן שלכםאתם מוזמנים להעתיק 

  ולהרשם לפגישת הוצאה לאור של העוצמות הפנימיות 

  .איתי ולקבל גם מחיר מיוחד ומעולה, פןומינו
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