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תוכן העניינים



,שחורהיש שמתייחסים אל מה שקורה לעצמם בראש ובלב כאל קופסא       

.אליהשלא יודעים מה מתרחש בה ואין שום אישור לגשת כזו 

סיפוקאו חוסר /או מערכות יחסים קשות ו, הם עלולים לחוות אתגרים כלכלים, זהבמצב 

.ומה אפשר לשנות בתוכם בכדי להרגיש וליצור מציאות אחרת, לא לדעת למהואפילו 

מזלאחד הסודות הגדולים הוא שסיטואציות מאתגרות ותחושות לא נעימות אינן עונש או ביש 

העולםאיתותים אלו הם הדרך של , להיפך, אף אחד לא חי וקיים בעולם כדי לסבול. איתותיםאלא 
.  ליהנות ולחיות את חייכם במלואם, להביא את עצמכם לביטוי, אתכם ליצור יותר טוב בחייכםללמד 

, שיצר אותןהמקור שבכם מאפשרים לכם להתבונן בתוצאות ולשנות ' לא טובים'מצבים והתנסויות 

.בכדי להצליח לראות הזדמנויות הרבה יותר טובות ממה שיכולתם להעלות על הדעת

,למחשבות -של חיבור לעצמכם  כאשר תתעוררו לראות כמה כוח יש בכם במצב טבעי
.  תגלו שאתם יכולים להשיג הרבה יותר ממש שדמיינתם	–ולרצונות הטובים שלכם לרגשות 

,חיצוניותאך כל דבר שתשיגו כתוצאה מצפיות . מנסים להתקדם על ידי מבט החוצה רוב האנשים

יחסיתותמורה קטנה , יספק לכם תועלת קטנה, חברתיות או משפחתיות והשוואה לאחריםדרישות 

.שתשיגו אם תפנו את המבט פנימה ותשתמשו בכל הכוחות הייחודיים שקיימים בכםלמה 

הצצה לקופסא השחורה שלך



,האמונות, הרגשות, אדם מקרין בכל רגע ורגע לעולם את כל המחשבות      
.החלומות והכיסופים שלו במודע או שלא במודע

.מוקרן לפניכם אל סביבכם' הסרט שיצרתם בראש ובלב'כל מה שמתרחש בתוככם 

ורק מה ומי שנמצא, כמו של תחנת רדיו, המחשבות והרגשות שבכם יוצרים תדר

.אתם משדרים כל הזמן והשידור הזה משתקף במציאות. ומתחבר אליכם, בדיוק בתדר זה קולט אתכם

, ומה שמניע את המחשבות והרגשות הם הרגלים מהעבר' אוטומט'כאשר אתם נמצאים על 

, ובחדשות' אצל אחרים'מרוץ העכברים והרבה צפייה על מה שקורה 

.הקשר עם מנגנון החיבור לכוחות שקיימים בתוככם נחלש

ומפתחים מודעותהכוחות והיכולות שלכם מוכנים לצאת לפעולה כשאתם מפנים להם מקום  

',מי ומה מחליט עליכם'מתוך חיבור פנימי תוכלו לקלוט . למה שמתרחש בתוככם ומנהל את חייכם

רעיונות שעד כה לא היו נגישים לכם כלל, כתוצאה מכך. ותתחילו לעקור מה שמפריע לצמיחה שלכם

.שלכם ותצאו מהאוטומט האמיתייםתפגשו אנשים ומצבים שיהיו זרז לרצונות והשאיפות , יגיעו אלכם

מדליקים את האור



דורש לעשות, המפתח לאומץ לשנות וליכולת להסתכל מחוץ לקופסאות בהן גדלתם 
.וחיזוק  היחסים עם עצמכם, להעלות את התדר ואת רמת האנרגיה שלכם -בחירה 

. תשומת הלב פנימהדרוש רצון ומוכנות להפנות את , במילים אחרות

.אין צורך לשנות אורחות חיים ולצאת לטיולים אקזוטיים במדבר לשם כך

.כמה דקות ביום, באמת, להתייחס לעצמכםכל שעליכם לעשות הוא 

,אך לאחר מכן זה יהפוך לאוטומט חדש אולי בהתחלה זה עשוי להרגיש קצת מלאכותי 

.שיחליף את הגרסה הישנה, משודרג

,התבוננות על מה שעובר עליכם, רק על ידי הסתכלות עצמית
,על המחשבות וההתנהגות שלכם ועל רמת האנרגיה שאתם מייצרים

!צריכים ואפילו חייבים להיות, למקום בו אתם רוצים -מתחיל להסגר הפער בין המקום שאתם נמצאים בו 

,כאשר תתאפשר לכם הצצה למערכת ההפעלה שלכם, שאלות 7תוך כדי שאילת 

.יחלו להיווצר מעצמם שינויים בתהליכים הפנימיים

.  שינויים אלו בכוחם לקדם אתכם בהדרגה להיות הוורסיה המשגשגת של עצמכם

!זה עובד, נסו בעצמכם

חיבור לאומץ לשנות



.  הן מכשיר לשינוי עצמי ואמצעי להעלאת את התדר ורמת האנרגיה המוקרנת מכם לעולם השאלות 7  

.למחשבות ולמצבים פנימיים שהתנהלו עד כה בחשיכה גמורה, פנס לרגשות= ' קרן אור'הן מפנות 

בדיוק כמו תהליכים כימיים, ישנם תהליכים נפשיים ורגשיים שיכולים להתחולל רק בחושך

.שיכולים להתרחש במעבדת המחקר רק בהעדר אור

.  אפילו אור קטן של תודעה משנה את האופי הדברים ולא יאפשר למצבים קודמים להתרחש, באותו אופן

יש הרבה במשותף עם תהליכים כימיים, לאלכימיה הפנימית, לתהליכים הפנימיים שלכם

.  והם מגיבים לאותם חוקים פיזיקאליים בהם האור משנה את אופי התהליך במעבדות המחקר

!הגיע הזמן להתחיל לראות את עצמכם  
.להסתכל יותר לעומק כמה דקות ביום -והדרך היא 

,מצב רוח, רגשות -תמונות של עצמכם במצבים רגשיים שונים ' לצלם בראש'לצורך זה תצטרכו 

.וכדומה, הבעות פנים, גווני קול, תנועות, תגובות, תחושות, מחשבות

.כאשר יצטרפו תמונות אלו יחד תוכלו לראות את עצמכם בצורה ברורה יותר

?למה זה חייב לעבוד



..רגע לפני שקופצים פנימה

,בכדי להתחיל לזהות מה מתרחש בקופסת המוח והלב שלכם  

.שלכם יותר עמוק בתוך עצמכםתשומת הלב תצטרכו למקד את    

.ההרגלים והגירויים יסחפו אתכם שוב החוצה כמו נהר סוחף, אחרת   

,לכמה רגעים 
,שאלות פשוטות 7בעזרת 

בנוכחות ובקשר עמוק תהיו
.עם מה קורה בכם באמת



-אפשר לדבר תכלס, אחרי שהבנתם למה לכם לפנות זמן ופוקוס לזה, ועכשיו

.  דקות עם עצמכם 2-3פעמים ביום למפגש של  7ימים עצרו  7למשך 

יום ליצירת מבנה חדש מחוזק 21המלצה שקטה היא להמשיך בתהליך 
.  אהוב וחשוב שלכם, נהלו שיחה פנימית כאילו פגשתם חבר ממש טוב

.השאלות הקצרות ברצף וענו בקצרה ובכנות 7שאלו את עצמכם את 

.בטלפון או בדף דוגמא שמצורף בהמשך, במחשב, תוכלו לכתוב את התשובות בפנקס    

השאלות  7לענות על לכן הרשו לעצמכם , זוהי תקשורת רק ביניכם לבין עצמכם
.ללא הזדהות וללא התנצלות, בצורה מדייקת ללא שיפוטיות

.שמשפיעים עליכםלראות דפוסים חוזרים וגורמים חוזרים במבט על כמה ימים תוכלו 

והמערכת המאוד משוכללת שבכם תתחיל  , כל דבר שתזהו במודע כלא מועיל ולא מקדם ישפיע על ההמשך      
. לייצר את הסיטואציות האלו קצת פחות

,המנגנון האוטומטי משנה את התנהלותו, לחוויות הפנימיות שנוצרות בכם מודעותבזכות ה      
.  ויותר ער להשפעתם הפוגעת של מקומות ואנשים אלו עליכם, כמו יודע יותר טוב

.  תהיו מופתעים לגלות שאתם מניעים תהליכים משוכללים יותר מכל מה שאפשר לדמיין

?השאלות 7איך פורצים את האוטומט באמצעות 



מכר או בן משפחה השאלה, כשאתם פוגשים חבר: משמעות השאלה      

,היא ברור ראשוני של מה מצב רוחו של האדם. מאוד טבעית? ' מה שלומך'

.  להתקשרות באותו הרגע כמו נגיעה של אכפתיות היוצרת בעצם את הבסיס

יש הבדל אנרגטי גדול בין אדם שאומר שהוא תשוש לאדם שאומר שנמצא בשיא  

.בין אדם המתמודד כרגע עם אתגר גדול לעומת אדם שבדיוק התאהב ,המרץ

. איתותעזרו או תתלהבו ותשמחו , תנחמו -כך תתייחס אליו , בהתאם למצבו

.מאפשרת לכם לתת גם לעצמכם את היחס לו אתם ראויים ?'מה שלומי' השאלה 

יכול להיות שתוכלו להתייחס, אם אתם עונים שאתם חלשים או מודאגים

בהפוך להרגל של רבים אשר בימים שהם , אל עצמכם ביותר התחשבות היום

להעליב את עצמם ואף לכעוס, חלשים יותר נוטים לשפטו את עצמם בחומרה

-יוצרת איחוד של המערכות?' מה שלומי'השאלה הפשוטה . על עצמם
,ומאפשרת לכם לתגבר אותן באופן עצמאי-והאנרגיה  הלב, הראש

.  ולהעלות תדר ללא דחיפה חיצונית מתוך בחירה לפרגן לעצמכם

לכן הרשו לעצמכםֿ , זוהי תקשורת רק ביניכם לבין עצמכם

,בצורה מדייקת ללא שיפוטיות השאלות  7לענות על 
.ללא הזדהות וללא התנצלות

?מה שלומי 1שאלה 

?שלומימה 
הפנימישאלה שתחבר אותך למקום היא 

:לצפות על עצמכם מבחוץ ולראותוליכולת 
?חשיםמה אתם ? איתכםמה באמת קורה 

?מתרחש במערכת שלכם ברגע זהמה 

:איך לעבוד עם השאלה
כמו , שאלו את עצמכם בחום ובאכפתיות

אל . שמישהו שמאוד אוהב אתכם היה שואל
.  זה ביניכם ובין עצמכם. תסגננו ואל תתייפייפו

בלי  , נקי . או במשפט כנה מהלב, ענו במילה
.  מסיכות



הן מאוד חמקמקות  . אלף מחשבות ביום 60יש לאדם כ : משמעות השאלה    

אך כשתשימו את תשומת הלב אליהן תוכלו   ,ולעיתים קשות לזיהוי והפרדה

.לזהות אותן בקלות מתגברת

.הן כלי הראשי שלכם ליצור כל דבר בחיים, המחשבות שלכם הן הזהב שלכם

המחשבות  . בדיוק כמו שכסף הוא אמצעי החליפין הראשי להשיג דברים אחרים

,  בין אם הן מבוססות אינפורמציה שאספתם קודם או מבוססות דמיון, שלכם

.  מכתיבות את החיים שלכם

מובטח שלא תזמנו אותו  , ולהיפך אם לא חשבתם על משהוא! יצרת  -חשבת

עוד דרכים  , מערכת היחסים שלך, אם חשבת על הפרויקט הבא .לחייכם

ייצרתם רעיון שיפעיל את  -! הרווחתם, אפשריות לשפר את איכות החיים וכדומה

ירים את רמת   ,הערך עצמי והביטחון, מנגנוני הרגש שלכם ויעלה את מצב הרוח

אם חשבת על כמה  , באותה המידה. האנרגיה שלכם וישדר זאת לסביבה שלכם

ייצרתם מחשבה שתוריד את הרגשות , מדאיג ובלתי אפשרי המצב, מפחיד ,קשה

כיוון שהמנגנון שלכם מבין שגם כך קשה , ותנתק אתכם מהסביבה, והתדר שלכם

.לכם מידיי

.ירדו משמעותית, במצב זה התדר שלכם ובעקבותיו רמת התפקוד

תתחילו להשתלט על  , ככל שתתאמנו בזיהוי המחשבות שעוברות לכם בראש

ולהגיע למקומות שאתם מאחלים להם במקום למצוא את  ,הניווט של החיים

.עצמכם בחוויות מהן אתם רוצים לברוח

?ת/מה אני חושבעל # 2שאלה 

:איך לעבוד עם השאלה
בראשכתבו את המחשבה שעברה לכם , אחרי ששאלתם. על תשובה זו צריך לענות במהירות ובכנות

.אותהממש כאילו הקלטתם . שיפוטיות ובלי ניסוחים והנחותבלי 
.שלב מאוד מאוד משמעותיזה 

בפניםאצלכם שקורה מחשבות זה מאפשר לכם להתחיל לנהל את מה זיהוי 
.  שענני המחשבות ינהלו אתכםבמקום 



כך מדויקים שנוצרים בהם  הכללעיתים אנשים מתעלמים חיים שלמים מעצמם ומהרגשות : משמעות השאלה

.התייחסות אמפתית לעצמכםשאלה זו מאפשרת . בכדי להניע ולכוון אותם

.צריך לשים לב לרגשות,  הקשר עם עצמכם -כולל הקשר החשוב ביותר בחייכם , בכדי לפתח כל קשר

ולא להישלט על ידי הלחץ הגורם בכם  , כשרגש נחשף תוכלו להתחיל לשנות אותו לטובתכם הגבוהה ביותר

שימו לב לאופן בו אתם מתייחסים לעצמכם. וללכת ימים שלמים עם עול פנימי מיותר

,  מילים מחלישות וביטול עצמי, ירידות, כעס, ביקורת, מחשבות של שיפוטיות. דווקא כשאתם לא במיטבכם

.ובעיקר ירחיקו אתכם מאהבה עצמית, ירחיקו אתכם מתפקוד יותר טוב ומהתרוממות הרוח

על מה שמטריד ,רעיון להסתכלות פתוחה יותר, העצמה, מחמאות, לעומת זאת מחשבות של עידוד

.יהיה בסיס טוב ליחסים -או כל דבר שיחזיר אתכם לכוחות הכי טובים שלכם , או מעציב במצב

.  מה באמת עובר עליכם! ולראות  -המטרה היא לנקות את השמשות

?ה/אני מרגישאיך # 3שאלה 

:איך לעבוד עם השאלה
בלי , יש לענות במהירות?' ה/איך אני מרגיש'גם על השאלה 

... אני מרגיש, לדוגמא, אמת פשוטה. סילופים ובלי הנחות
עובדים על  'בדקו שאתם לא . מבולבל וחסר סבלנות

אין צורך להתייחס לסיבה  להרגשה או לכסות  . 'עצמכם
תשובה כמו   -שימו לב שאתם לא עונים ברשלנות. 'בסדר'ב

אם אתם עונים  , כמו גם. רחבה מידיי, לדוגמא, טוב או רע
נסו לפרט בעוד משפט מה אתם , אני בלחץ 	–הרבה פעמים 

ולחץ  , לחץ בפגישה, שהרי לחץ בפקק תנועה, מרגישים
להספיק להכין ארוחה לקראת אורחים הם רגשות שונים  

ולחץ בפגישה יכול  , לחץ בפקק אולי הוא תסכול. לגמרי
לנבוע מפחד ולחץ לפני הכנת ארוחה יכול לנבוע מתחושה  

מסווה מכם את ' לחץ'ההגדרה . ה/של אני לא מספיק טוב
.. שאתם מרגישים בכל רגע האמיתיהרגש 



,איך אתם עוברים את החייםשתאיר בפניכם בהדרגה , שאלה פשוטה יותר

		–במה בעצם מעסיקים את עצמכם ואיפה אתם משקיעים את מירב המשאבים שלכם 

.  היצירתיות ועוד, היכולות שרכשתם בחיים, תשומת הלב, המחשבות

,בפועל ביום יום, בתהליך זה תוכלו להרגיש אם מה שאתם עושים בחיים

'בעיניים עצומות'או שאולי הגעתם לשם איכשהו , שווה את הזמן והאנרגיה שלכם

.ועכשיו שאתם מביטים על עצמכם עושים את זה שוב ושוב זה נראה כמו בזבוז חיים

,שאלה פשוטה וישירה זו תשקף לכם מיד אם אתם עושים את מה שאתם מתכוונים לעשות

.ואם מיטב הזמן והאנרגיה שלכם מושקע בדברים שאתם אוהבים לעשות או שבחרתם לעשות

.תוכלו לראות אם שרשרת הפעולות שלכם מקדמת אתכם למה שאתם מאחלים לעצמכם, יתרה מזאת

.  סביר שלא תגיעו.. אם הפעולות שלכם לא בכיוון

אתם אוטומטית מנטרלים, בפועלמודעים למה שאתם עושים כשאתם 

.  בזבוז האנרגיה ויכולים לשמור על מיקוד מקדם ומוטיבציה/ גנבת/הרבה מבריחת

?אני עושהמה # 4שאלה 

:איך לעבוד עם השאלה
:זהרשמו לעצמכם במה אתם עוסקים ממש ברגע  

יושבים  , מנגים, מנקים, בפייסבוקגולשים , למייליםעונים 
,נחים, מעשנים, אוכלים, יושבים ובוהים, בפקקים

.  ועוד ועוד ועוד בווטסאפמתכתבים 
.המפתחהכנות המלאה היא , גם כאן

בוידאוצריכה להיות ברורה כמו צילום התשובה 
. הרגע הזהשל 

לעשותחשוב לא להתמקד במה התכוונתם 
..  .?מה אתם עושים -באמת בשנייה זו אלא 



מדברים  , רעיונות שופעיאתם , ישנם אנשים אשר לידם האנרגיה שלכם עולה ומתעצמת: משמעות השאלה 

, ישנם כאלו שגורמים לכם להצטמצם לגודל צימוק, לעומת זאת. צוחקים ומרגשים נהדר עם עצמכם, ברצף

. קולגה או בן משפחה, בין אם זה חבר -זה לא קשור לסוג הקשר. לשתוק ולהרגיש שאתם פיל בחנות פורצלן

ישנן שיחות שאחריהן אתם מרגישים שאתם יכולים לכבוש כל פסגה שתרצו , זה מובחן גם בשיחות טלפון

במקרה . ואחרות שכבר לאחר מספר מילים המכשיר הסלולרי הופך כבד ביד ועייפות עמוקה משתלטת עליכם

. השני התרחשה החלשה או גנבת אנרגיה

ניתן להיכנס לחדר ולהרגיש  . חשוב לדעת שאנרגיה של שני אנשים שמתקשרים משפיעה אחת על השנייה

אחריותכם וזכותכם לבחור אם מי אתם משתפים את המרחב . תחושות מאוד חזקות בלי להחליף אפילו מילה

,  וכמובן. שאתם משלמים בקשר זה,  אם יש כזה, הבחינו מהו המחיר האנרגטי. ולמי יש השפעה עליכם, שלכם

.חבקו את אלו שעושים לכם טוב אל ליבכם וחייכם

?מי אני נמצאעם # 5שאלה 

:איך לעבוד עם השאלה
,קרבה, כאן יש לרשום לעצמכם שם: )  שאלה פשוטה  

לידכםאחרי שהבחנתם מי נמצא . תרצו גם סיבהואם 
השפעת הנוכחות שלו על רמת האנרגיה והתחושה  ומה 

. הבחירה כבר בידכם לפעמים הבאות, שלכם



.שאלה זו שופכת אור על איך אתה רואה את עצמך: משמעות השאלה

.התשובה בדרך כלל תבטא את ההוויה והתחושה ממנה אתה פועל

,אני רקדנית, אני עובד הייטק, אני אבא, 40בחור בן , אני אישה: לדוגמא תשובה יכולה להיות

אותך' שמכסים' -' אני'בשלב מאוחר יותר תוכל לקלף את ה. אני מנוע טורבו, אני תדר של אהבה

.אני נתינה וכדומה, אני אהבה, ה/אני כל יכול, אני אנרגיה עוצמתית	–וללבוש את אלו שנובעים מתוכך 

,הייטקיסטים, מזכירות, הורים	–תפקידים  כממלאיהמעבר ההדרגתי בין לראות את עצמכם 

.  היא התרחבות משמעותית של המערכת הפנימית שלכם -אני חכמה ויצירתיות	–לבין לראות את המהות 

אלו מהם מיצגים, ותראה איזה מהם אתם לובשים יותר, בעצמכם' אני'אתם תגלו עוד ועוד 

ולשחרר את הזמן והאנרגיה   אתם רוצים לוותר ' כובעים'ועל אלו , את מי שאתם רוצה להיות בחיים האלו

. לבטא ולפתח צדדים נוספים שלכם

,הדרך בה אתם תופשים את עצמכם היא האנרגיה שתוקרן מכם לעולם החיצוני      

.היא זו שתייצר את הרגשות שלכם אשר יניעו את התגובות ואת החווית שלכם, ויותר חשוב מכך

?אנימי #  6שאלה 

:איך לעבוד עם השאלה
כל תשובה טובה ובלבד  . ענו בפשטות בלי לחשוב פעמיים 

התשובות  . שאתם מרגישים שהיא מייצגת אתכם ממש
, אך יותר מכך, בהתאם לסיטואציה, ישתנו בכל פעם שתענו

.הן ישתנו בהתאם לחיבור שלך לעצמך באותו הרגע



שכאשר דוחפים חלק אחד , המערכת הפנימית שלנו פועלת כמו שורות דומינו מדויקות: משמעות השאלה

.הם קורים כתוצאה בלתי נמנעת. שרשרת ארוכה של דברים קורים בקלות נטולת מאמץ

.ההמשך כבר ייווצר מעצמו. בכיוון הרצוי, הכי קטנה, אתה יכול להחליט על פעולה קטנה
,בדקות שתהיו בקשר עם עצמכם. פעילות אקטיבית של הגוף או של הרגש תיצור אוורור אנרגטי

.רעננים ומקוריים על דרכים ליהנות ולהרוויח את מה שאתם צריכים, חשבו על רעיונות טריים

.שימו לב לתחושות שלכם, ותעשו דבר קטנטן בנושא, בכל פעם שתשקיעו בכך כמה דקות

.האנרגיה שלכם והתדר שלכם יתגברו והם אלו שיכוונו את שורת הדומינו הבאה

?טובשארגיש אפילו מעט יותר /שיהיה בכדי הדבר הקטן שאני יכול לעשות מהו # 7שאלה 

:איך לעבוד עם השאלה
פעילות אקטיבית של הגוף או של הרגש תיצור אוורור   

אפשר לעשות אם אתם  ' דבר קטן, 'לדוגמא . אנרגטי
בסרטוןלצפות  -יכול להיות, כשאתם מודאגים ממשהו

השילוב של מוזיקה קלאסית . אפלין ביו טיוב'רלי צ'צשל 
אשר מאזנת את גלי המוח ומביאה אתכם לאיזון ורוגע  

אשר   האמיתיהצחוק , מיידיתפנימיים משפיעה על התדר 
משחרר אנדורפינים מעלה את מצב רוחכם וגורם להנאה 

האנדורופיניםובנוסף , כשל משכך כאבים מיידיתוהקלה 
הם מווסתים ומשנים את פעילות   -' נוירומודולטורים'הם 

תוכלו גם לדוגמא לבחור בשיחה עם מישהו  . התאים
,לבנייןמסביב ' ד 10הליכה של , שעושה לכם טוב

: )  שיר כתיבת 
,  כל דבר קטן אפילו קטנטן שיכניס אוויר חדש למערכת

.וידחוף קדימה את קוביות הדומינו בכיוון שאתם מאחלים לו



 
 

      

 . היו כנים ואמפאתיים כלפי עצמכם   
ברגעים אלו התייחסו אל עצמכם
כמו שאתם מתייחסים 
 .  לאדם שאתם הכי אוהבים ומכבדים
.מישהו שחשוב לכם באמת



השאלות מרוכזות להדפסה   7

? ____________________________________מה שלומי1.

?________________________________על מה אני חושב2.

?_________________________________איך אני מרגיש3.

? _________________________________מה אני עושה4.

?________________________________עם מי אני נמצא5.

?_______________________________________מי אני6.

מה הדבר הקטן שאני יכול לעשות 7.
?ארגיש אפילו מעט טוב יותר/בכדי שיהיה

____________________________________________
      ____________________________________________


