
בספר "מפתח לחיי גן עדן...", שרית אשרוב מזמינה אתכם להתחבר למסע 
בנתיבי חייה, חוויותיה, ניסיונותיה ולהיכנס לעולם הרחב של מטופליה.   

פנימה  להתבונן  קשה  כמה  אישי  ומניסיון  ראשון  יודעת ממקור  שרית 
ולעשות שינוי, כמה קל להיות מנותק מהאני העצמי וממה שגורם לנו 
באמת אושר ושלווה בחיים. בספר זה היא מזמינה אתכם לגלות כיצד 

לתרום ולהיתרם מכל השפע שמזמן העולם הזה. 

לוותר על  ניתן  "...האם באמת  גדול שלי?  מה החלום הכי  מתוך הפרק 
החלומות שלנו בשביל מישהו אחר? ...לכל נהר יש גשר המאפשר לחצות אותו. הכי חשוב לא 

לוותר על החלומות שלנו. חלומות אכן מתגשמים! היו נאמנים לעצמכם ולחלומות שלכם..."

דרך  ועמוק  פנימי, אמיתי  לדיאלוג  לכם  וקורא  בחייכם  שינוי  הספר מספק השראה לעשיית 
עם עצמכם,  לקדם תהליכי חשיבה  לכם  לעזור  העשויות  ושאלות מפתח  חיים  סיפורי  מגוון 

להגיע  לתובנות משמעותיות חדשות ולסייע לכם לדייק את עצמכם ולצמוח.
הספר מכיל 52 פרקים נבחרים מכל נושא שאנו פוגשים בו בחיינו ומספק ידע בנושא ותרגילים 
לביצוע. בנוסף, ניתן לרכוש גם את ערכת קלפי שאלת מפתח לדיוק הנושא הנשאל על ידכם 

והמטריד אתכם. הוראות לעבודה עם הקלפים נמצאות בקופסת הקלפים. 
כדברי שרית, "התוצאה נעוצה בשאלה הנכונה שתוביל אותך למקום הרצוי...". 

ספר מהנה לקריאה, קל ליישום בליצור שינוי בעולמכם לחיי גן עדן כפי ששרית ומטופליה עשו.  

שרית אשרוב סופרת ומנטורית להגשמה עצמית, התפתחות, העצמה וגדילה בחיים.  
הספר  בתי  בוגרת  ואקסס-ברס,  הילינג  תטא  בשיטת  בכירה  ומטפלת  ברייקי  מאסטרית 

המובילים בישראל בתחומי טיפוח היופי והנשמה.  

שרית חוותה בחייה תחושות קשות של תקיעות וקורבנות, קושי רב בלצאת מהמקום הנמוך 
והמרוחק מהעצמי האמיתי שלה למקום אחר וטוב יותר בהרגשה שהיא נעה במעגלים סביב 
בשינוי  רוצה  שהיא  החליטה  והיא  בחייה  המפנה  חל  אחד  שיום  עד  רב.  זמן  ולאורך  עצמה 
קיבלה  איכות. שרית  חיי   – ותקווה  חיוך  עם מטרה,  בבוקר  לקום  לה  שיגרום  אמיתי. משהו 

מתנת אל ולא ידעה אז איך לעזור לעצמה. 

כיום, שרית אשרוב, מנטורית לטיפוח הגוף והנשמה, מטפלת באנשים ונוגעת ביופיים הפנימי 
והחיצוני, ומראה להם דרך ייעוץ וטיפול את הדרך לשינוי אמיתי ולמציאת כיוון שייתן משמעות 

לחייהם. 

גן העדן הוא פה ולא רק בעולם הבא.

עיצוב עטיפה: ליהי יהב

מחיר: 89 ₪    פברואר 2017
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תודות

ספר זה יצא לאור תודות לקבוצת אנשים יקרים ונפלאים שעזרו, תמכו, מילאו 
אותי בהשראה, הציעו, דחפו, קידמו, העירו והאירו.  

תודה להוריי היקרים לי מכל בני ולבנה שהביאו אותי לעולם, גידלו וחינכו אותי 
להיות האדם שאני.  

תודה מיוחדת לשני אחיי אורן ואבי שנותנים לי תמיד תחושה של שייכות ושל 
ביחד ננצח את כל העולם, ותודה שהכניסו לחיי עוד שתי "אחיות"- גיסותיי, קרן 

ויערה .

תודה ענקית לשני בניי הנפלאים ניב ונועם שבזכותם אני צומחת וגדלה, הופכת 
לאדם טוב יותר ובזכותם אני עושה את מה שאני עושה. 

לשרית   – האחרונות  השנים  בשלוש  אליי  שנשלחו  למלאכים  מיוחדת   תודה 
אונגר המורה והיועצת העסקית והרוחנית שלי. לשמחה ניניו על הקורסים שאני 
והדחיפה כל הזמן קדימה. לרוני דרך על הדיוק  בי  לומדת אצלה, על האמונה 
 השיווקי והעסקי שלי. לאורי רשף על הדיוק בתוכן היצירתי שלי לאורך כל הדרך. 
וברשתות  באינטרנט  הוויזואלית  הנראות  על  כהן  ועומר  ויטוס  כהן  לגלית 
החברתיות . לליהי יהב על העיצוב היפה של הקלפים ועטיפת הספר, בכל פעם 
מפתיעה אותי מחדש עם היצירתיות המקורית שלה ולאיילה גלבוע על עריכת 
התוכן והעריכה הלשונית בהרבה אהבה, דייקה אותי לאורך כל הדרך עם הרבה 

רעיונות יצירתיים בכדי שהספר יהיה איכותי. 

אורך  לכל  ואחריי  איתי  שהולכים  ומטופליי  לקוחותיי  לכל  הלב,  מעומק  תודה 
הדרך, תודה על מתן הרשות בלשתף את סיפוריהם בכדי שהעולם יוכל ללמוד 

מההתפתחות שהם עברו אצלי בשנים האחרונות.
תודות לכל התומכים בקמפיין גיוס המונים על האמון, הפרגון והתמיכה שבזכותם 

ספר זה יוצא לאור.   

תודה ענקית לקרן אשרוב גיסתי, שהיתה שותפה מלאה להפקת הספר.
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 הקדמה

כבר מגיל 13 אני חוקרת את עולם הגוף והנפש. החקירה החלה לאחר שנתגלה 
לחברתי הטובה, ענת לוטן )ברקן(, גידול בראש. לאחר שהגידול הוסר, השמיעה 
של ענת נפגעה והיא הפכה חרשת. נוסף על כך היא נתבשרה שגופה מייצר כל 
הזמן גידולים. מרגע הבשורה החלטתי לנסות לחפש כל דבר אפשרי שיעזור לה 

להבריא, או לכל הפחות לאפשר לה ליהנות מהחיים במצב בו היא נמצאת.

היי,  לואיז  שלי,  הראשונה  הרוחנית  למנטורית  הראשונה  בפעם  נחשפתי  כך 
מדהימה  תגלית  גיליתי  בספר  חייך.  את  לרפא  יכול  אתה  גם  הספר  באמצעות 
לנשמה.  בית  מהווה  שהגוף  גיליתי  כן.  לפני  חשיבות  לה  ייחסתי  לא  שמעולם 
והגוף מאפשר לה לבטא את  היא למעשה אנחנו  הגוף  הנשמה שנמצאת בתוך 
עצמה. באמצעות הגוף, הנשמה שלנו רואה, שומעת, מרגישה וכו’. הנשמה לא 
מדברת אלינו באופן ישיר, אלא מתקשרת איתנו, באמצעות מחלות או כאבים 
דרך  אלינו  הנשמה מדברת  מאידך.  בגוף  נעימות  והרגשות  ודרך תשוקות  מחד 
שהנשמה  עבה  “רמז”  מעין  רבה,  משמעות  חלק  לכל  ויש  בגוף  שונים  חלקים 
שולחת לגוף שלנו. לדוגמה, אם יש לך כאב גרון- הנשמה מדברת איתנו. אולי 
היא מנסה לומר לך שאתה צריך לנוח, או מנסה לגרום לך להבין שדיברת לא 
יפה להורים שלך. לכל חלק בגוף יש משמעות ובאמצעותו הנשמה שלנו מנסה 

לדבר איתנו.

מנקודה זו התחיל המסע שלי. שם הבנתי שלא הגענו לעולם הזה רק כדי לגדל 
ילדים ולשלם על 4 קירות. לקיום שלנו פה, בעולם הזה, יש משמעות גדולה יותר. 
במהלך החקירה שלי הגעתי לנשים שקוראות בקפה או כאלו שקוראות בקלפי 
טארוט. הפגישות איתן בכל פעם מחדש חשפו עוד קצת מן האור בלב החשוך 
שלי. קראתי ספרים רבים של מנטורים ואנשי רוח, כגון: לואיז היי, בריידון בס, 

פאולו קואלו, רובין שארמה, נפוליון היל, רוברט וקים קיוסאקי ורבים נוספים.
השם מפתח לחיי גן עדן נולד אחרי שנים רבות של סבל. 

במהלך חיי עברתי משברים קשים שגרמו לי לראות רק את הדברים שאני לא 
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אוהבת בעולם הזה וגרמו לי לרצות להפסיק את הסבל שעבר עלי. הסבל שלי 
בנוסף,  הישרדות.  חיה מתוך  להרגיש שאני  לי  וגרם  הכלכלי,   התבטא בתחום 
עם המשפחה  טובים  לא  וקשרים  מוצלחות  לא  יחסים  במערכות  קשיים  חוויתי 

והחברים. 

במשך כל אותן שנים חיפשתי משהו שישחרר אותי מהסבל הזה. משלא מצאתי 
פתרונות,  הבנתי שאני תקועה פה עד שאבין את השיעור שלי בעולם הזה. הבנתי 
וכן  יותר  כי אז אחזור לגלגול קשה  עניין הסבל,  לי את  יפתור  ששום דבר לא 
הלאה עד שאסיים את שיעור הסבל בצורה אחרת, לא ע”י בריחה. ההבנה הזו 
הייתה קשה לעיכול כי “נפל לי האסימון” שאני תקועה פה בתוך הסבל הזה ואין 
לי לאן לברוח. עלו שאלות כמו מה עושים עכשיו? איך אפשר להתמודד עם סבל 

כזה? איך אצליח בכל זאת לשרוד עם כל הקושי הזה? 

כל זה הביא אותי לעולם הטיפולים. זה התחיל בטיפול פסיכולוגי ובמפגשים עם 
עובדים סוציאליים שניסו לתת לי כלים כדי לעבור את החיים ברוגע ובשלווה. 
הם לא הצליחו לעזור לי לאורך זמן ובשלב מסוים הפכתי אני להיות המטפלת 

שלהם, ואז הבנתי שהם לא יכולים לעזור לי.

המשכתי בחיפוש אחר פתרונות ונתקלתי בספרים כגון: הסוד מאת רונדה בירן; 
כוחו של הרגע הזה מאת אקהרט טול; ארבע ההסכמות מאת רואיס דון מיגל; 
לידה מאת שרי אריסון, וסרטים כגון: בליפ, סרט על פיזיקת הקוואנטים; ושינוי, 

סרט מעורר השראה.

רוחניים  וטיפולים  פסטיבלים  מדיטציות,  מודעות,  לקבוצות  הגעתי  במקביל 
שונים. כשהגעתי לרייקי ותטא הילינג החלטתי שאני רוצה להיות מטפלת בעצמי. 
הוכשרתי להיות מאסטרית ברייקי והפכתי להיות מטפלת בכירה בתטא הילינג. 

למדתי גם קריאה בקלפי טארוט ושימוש במטוטלת כדי לדייק יותר בטיפולים. 
עם השנים הסבל פחת והשאלות התחילו להשתנות. התחלתי לשאול שאלות יותר 
מדויקות כמו: “מה השיעור שלי? מה עלי ללמוד פה? איך זה משרת אותי להיות 
ליוצרת  הנסיבות  של  קורבן  מלהיות  הפכתי  וכדומה.  נמצאת?”  אני  בו  במקום 
שלה.  אחת  החיים  על  אחריות  שלוקחת  אחת  להיות  הפכתי  אחרת.  מציאות 
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שמנווטת את ההגה של החיים שלה והופכת את החיים שלה לגן עדן שנעים לה 
לחיות בו. הפכתי את הסביבה שלי לנעימה ומעצימה וגם חשבון הבנק השתפר. 
ויצירה  לקיחת אחריות  לחיים של  וקורבנות  סבל  מחיים של  הפכו  החיים שלי 

חדשה.

המטרה שלי בספר זה, היא לגלות לכם איך להפוך את החיים לבעלי ערך, איך 
לחיות חיים טובים ומספקים, איך לצאת ממצב של הישרדות וליהנות מהשפע 

שהעולם מעניק לנו.

הספר ידריך אתכם גם בנושאים הבאים: 

איך להפסיק לרצות אחרים ולהפוך לאנשים שיודעים מה הם רוצים עבור עצמם.
איך ליהנות מהקיים למרות התחושה שקשה לכם עם זה.

איך לקבל ולאהוב את עצמכם.
איך להיות הורים שמחים ומאושרים.

איך להיות עובדים מסופקים )מהעסק שלכם או של אחרים(
איך לזהות הזדמנויות.

איך להפוך קושי ליתרון.
איך לזהות פחדים ולא לתת להם לנהל אתכם.

בספר אציג דוגמאות מהמסע האישי שעברתי ומעולם הטיפולים שלי וכן דוגמאות 
מהחוויות היומיומיות שלי ושל מטופלים שבאים אלי לקליניקה.

מפתח לחיי גן עדן מציג דרך לחיים של שלום פנימי עם עצמנו. 
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איך ביכולתי לשפר כבר עכשיו את המצב?
 "הדרך השכיחה ביותר בה אנשים מוותרים על הכח שלהם 

 היא על ידי האמונה בכך שאין להם את הכח בכלל" 
אליס ווקר

 פרק 1
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 איך ביכולתי לשפר כבר עכשיו את המצב?

 "הדרך השכיחה ביותר בה אנשים מוותרים על הכח שלהם 
 היא על ידי האמונה בכך שאין להם את הכח בכלל" 

אליס ווקר

והיא  גידול בראש  נדהמתי כששמעתי מהחברה הכי טובה שלי, ענת, שיש לה 
ניתוח בראש. אמנם, הניתוח עבר בהצלחה  צריכה לנסוע לגרמניה כדי לעבור 
שלה  השמיעה  יכולת  את  איבדה  היא  הניתוח  בעקבות  אך  בחיים,  חזרה  וענת 
ומאדם בריא, עם יכולת שמיעה של כל הצלילים היפים במוסיקה ובטבע, ענת 

חדלה לשמוע לחלוטין. היא הפכה לכבדת שמיעה.

אני זוכרת שבתור ילדה היה לי מאוד קשה לקבל את המצב ועוד לשמוע שיש 
 NF2,neurofibromatosis( נוירופיברומטוזיס  לה:  שקוראים  מחלה  לענת 
להיווצרות  הגורמת  ל-40000(  )אחת  ונדירה  מרפא  חשוכת  מחלה  למבינים(, 
בשליטה  ופוגעים  הגוף  בתוך  צומחים  ברובם,  הגידולים,  העצבים.  על  גידולים 

בגוף. מה עושים? מנתחים כדי לסלק את הגידולים.

מוכנה  הייתי  לא  רגשית.  מאוד  קשה  היה  זה  כל  רגילים,  חיים  שחיה  לילדה 
חייבת  שאני  והרגשתי  סובלת  שלי  טובה  הכי  שהחברה  העובדה  עם  להשלים 
פניתי  קיים,  היה  לא  עדיין  גוגל  החיפוש של  פתרון. מאחר שמנוע  לה  למצוא 
ענת.  של  המצב  את  לשפר  שיכולים  פתרונות  חיפשתי  בהן  בעיתונים  לכתבות 
באזור  קטנה  חנות  על  ומודעה  רעננה  מקומי של  בעתון  נתקלתי  הימים  באחד 
התעשייה ברעננה בשם “אירית”, המציעה למכירה אבני קריסטל היכולות לעזור 
בריפוי מחלות ובהתמודדויות עם מצבים קשים. לא היה לי ספק שלשם אני רוצה 
המיסטיקה  המודעות,  לעולם  נחשפתי  שבה  הראשונה  הפעם  הייתה  וזו  להגיע 

והרוח.

גיליתי את אבני הקריסטל והסגולות המיוחדות שלהן: רוגע, מרפא, הצלחה ועוד. 
ילדה  וצבעים. מצאתי את עצמי מסתובבת בחנות כמו  אבנים בכל מיני גדלים 
קטנה בחנות ממתקים. המוכרת הובילה אותי לספר ששינה את חיי, אתה יכול 
סיבה  שיש  הבנתי  הספר,  את  לאחר שקראתי  היי.  לואיז  מאת  חייך  את  לרפא 

לקיומי בעולם הזה ושלכל דבר יש משמעות.
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קניתי לענת את הספר וגם כמה אבנים שילוו אותה לניתוח נוסף בגרמניה. בין אם 
זה עזר לענת או לא, האמנתי שתמיד אפשר לשפר קצת את המצב. אמנם זה לא 
יחזיר לה את השמיעה )כך חשבתי אז בתור ילדה, היום אני יודעת שאפשר לפתור 
גם את בעיות השמיעה, ועל זה אספר לכם בפרק איך הבעיה שינתה את חיי(, אבל 
 זה לפחות יקל עליה את הסבל ויפחית את הפחד והחרדה שילדה בגיל 13 מרגישה.

בחרתי בסיפור על ענת לנושא איך אני יכול כבר עכשיו לשפר את המצב? כי אני 
יודעת שלכל דבר יש פתרון והיכולת שלנו לשפר מצבים שבהם אנו נמצאים היא 
רבה. תמיד כשאני נתקלת בבעיה או באיזה פלונטר של החיים אני שואלת את 

עצמי: איך אני יכולה כבר עכשיו לשפר את המצב?

ועשו סיעור  אם גם אתם נמצאים כעת באיזה שהוא “פלונטר” או בעיה, שבו 
מוחות עם עצמכם. אם עדיין לא הגעתם לתשובה, תוכלו להיעזר בדף במרכזו 
תרשמו את הבעיה או הדילמה שאותה אתם רוצים לפתור וממנה שרטטו חיצים 
עם פתרונות שעולים לכם לראש. דרך נוספת היא לשאול בעלי מקצוע, לקרוא 

ספרי מודעות או לשאול אנשים שאתם מעריכים ויכולים לעזור לכם. 

ועבור  עצמנו  עבור  תחום,  בכל  בחיינו  המצב  את  לשפר  יכולים  שאנחנו  זכרו 
אחרים כגון: חברים, משפחה, לקוחות, עמיתים בעבודה וכדומה. 
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לאיזה כיוון אני רוצה להגיע?

"חתול הצ'שייר שואל את אליס לאן היא רוצה להגיע. 
כשאליס עונה, "לא אכפת לי כל כך לאן", 

הוא אומר לה: "אם כך, לא משנה באיזו דרך תלכי". 
אליס בארץ הפלאות, לואיס קרול.

 פרק 2
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לאיזה כיוון אני רוצה להגיע?

"חתול הצ'שייר שואל את אליס לאן היא רוצה להגיע. 
כשאליס עונה, "לא אכפת לי כל כך לאן", 

הוא אומר לה: "אם כך, לא משנה באיזו דרך תלכי". 
אליס בארץ הפלאות, לואיס קרול.

זו אחת השאלות החזקות שאני מציגה בחדר הטיפולים. זו שאלה ששאלתי גם 
אנחנו  להגיע,  רוצה  אנחנו  לאן  תשובה  לעצמנו  לתת  בלי  פעם.  לא  עצמי  את 
הולכים לאיבוד. תארו לעצמכם שאתם רוצים לצאת לחופשה ולא הייתם יודעים 
לאן אתם רוצים להגיע -  לאילת או לכינרת... כשאנחנו יודעים לאן אנחנו רוצים 
להגיע, הדרך מתקצרת, ואנחנו מגיעים ליעד מבלי להסתובב סביב עצמנו ללא 

כיוון מוגדר.

ככה זה בחיים. כשמגיעה אלי לטיפול אישה שמרגישה שיש בחייה בלגן והיא לא 
מצליחה ליהנות בעבודה או בזוגיות שלה, הדבר ראשון שאני שואלת אותה הוא 

לאן היא רוצה להגיע. רק כך אוכל לתכנן בהמשך את כיוון הטיפול.

ברגע שאני יודעת לאיזה כיוון אני נוסעת, במקרה זה לאילת, אני יודעת שאני 
צריכה להחליט האם לנסוע עם הרכב שלי ולאחר מכן לבחור את המסלול: כביש 
הערבה או מצפה רמון, בהתאם להעדפות שלי: דרך קצרה בלי עצירות, או דרך 
אורך  על  להחליט  צריכה  אני  בנוסף,  רמון.  מצפה  של  הנוף  עם  יותר  ארוכה 
הנסיעה, על מקום הלינה ועוד. גם בחיים, אם לא אגדיר לעצמי לאן אני רוצה 

להגיע, לא אוכל לקחת את עצמי לשם.

לכביש  להגיע  ומשם  מטולה  דרך  אביב,  מתל  להגיע  יכולים  אנחנו  לאילת  גם 
שייקח אותנו לאילת. 

אז לאן אתם רוצים להגיע? 

אל תתמקדו ב- איך, אלא רק ביעד!

ה- איך יגיע בהמשך. 

פשוט שאלו את עצמכם: מהו היעד
 אליו אני רוצה להגיע?
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על מה אני רוצה להגיד תודה?

 "הכרת תודה היא מהדברים הפשוטים אך רבי העוצמה 
 שבני אדם יכולים להפנות אלה אל אלה"  

רנדי פאוש 

 פרק 3
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 על מה אני רוצה להגיד תודה?

 "הכרת תודה היא מהדברים הפשוטים אך רבי העוצמה 
 שבני אדם יכולים להפנות אלה אל אלה"  

רנדי פאוש 

לפני מספר שנים, כשגיליתי את הספר הסוד )ממליצה מאוד למי שעוד לא קרא(, 
למדתי שמחשבה מייצרת מציאות. אבל לא מספיק רק לחשוב, כי המחשבה לבדה 
לא תיצור את המציאות שבה אני רוצה לחיות. עליי לשלב רגש חיובי ואמונה 

שמה שאני מבקשת אכן יקרה. 

התובנות אליהן נחשפתי בספר הניעו אותי לפעולה בתקופה שבה הייתי במצב 
של הישרדות כלכלית וניהול מערכות יחסים לא טובות עם בני זוג.

איך אני יכולה לשנות את המחשבה שלי כדי ליצור מציאות? 

התרגיל הראשון שלמדתי מהספר הסוד היה למצוא חניה במרכז תל אביב, בשעות 
העמוסות של היום. כשהגעתי לתל אביב, ורציתי לחנות, דמיינתי לעצמי שאני 
מוצאת חניה ברחוב שבו אני נמצאת, כשלפתע, בהמשך הרחוב, התפנתה חניה, 
בדיוק כפי שדמיינתי לעצמי שיקרה. ממליצה לנסות את התרגיל הזה בעצמכם. 

עובד נפלא!

האתגרים הגדולים שלי היו ליצור מציאות חומרית )ליצור פלוס בחשבון הבנק 
שלי( ורגשית )למצוא בן זוג חדש(.

כשהגעתי לפרק העוסק בהכרת תודה, הבנתי שאני מקבלת הרבה מתנות מהיקום 
ואני מתייחסת אליהן כמובנות מאליהן. הכרת התודה שומרת עלינו מהאויב הכי 
גדול שלנו והוא הספקות והפחדים. האמונה נולדת מתוך הכרת תודה, כאשר אני 
מכירה תודה, אני מצליחה לשנות את כל התדר שבו אני נמצאת. אני מצליחה 

לראות את האור בקצה המנהרה.

עד אז, לא ידעתי להעריך את כל הטוב שהיה לי בחיים ונהגתי לשקוע במחשבות 



21 מפתח לחיי גן עדן - שרית אשרוב

שליליות, ללא יכולת לראות את האור בקצה המנהרה. לאחר שהתוודעתי לתרגיל 
מחברת  עם  השינה  לפני  בערבים  או  בבקרים  לשבת  התחלתי  התודה,  הכרת 

ולכתוב בה את כל הדברים הטובים שיש לי בחיים. 

שלי  התודות  כתיבת  את  שהפכתי  מאז  לי  קרו  טובים  דברים  או  ניסים,  הרבה 
להרגל. אני מודה על כך שאני רואה ושומעת, על הדברים הטובים שיש ביקום, על 
הטבע המקסים, על השקיעה המרהיבה של השמש בים, על הציפורים המצייצות 

ואף על האמצעים החומריים שהופכים את חיי לנוחים ואיכותיים יותר. 

לפני מספר חודשים פגשתי אדם שהציג בפניי ספר בשם אמרתי תודה ונושעתי 
מאת הרב שלום ארוש. זהו ספר שלם העוסק רק בתודה. אותו אדם הזמין אותי 
להצטרף אליו לאתגר כתיבת 100 תודות ביום במשך 40 יום. עשיתי זאת בשמחה. 
בימים הראשונים זה היה מעייף ומתסכל ובחלוף הימים זה הפך לקל יותר. מצאתי 
את עצמי עסוקה במהלך היום בחיפוש דברים טובים, כדי שאוכל לרשום אותם 
במחברת. ככל שחלפו הימים, הצלחתי למצוא בקלות בכל יום 100 דברים לכתוב 
מתארים  בטח  אתם  בהצלחה.  הימים   40 אתגר  את  סיימתי  וכך  תודה,  עליהם 
לעצמכם באיזה תדר הייתי... הלקוחות שלי היו שואלות אותי אם אני מאוהבת 
או אם אני במערכת זוגית חדשה משום שהפנים שלי קרנו מאושר. כל זה בזכות 

שינוי התדר הרגשי ובזכות ההתמקדות בטוב.  

כאשר דברים טובים מגיעים אלינו ואנחנו לומדים להודות עליהם, דברים 
טובים נוספים יגיעו. הכרת תודה שומרת על מחשבה חיובית יוצרת ומרחיקה 

אותנו ממחשבות שליליות. ללא הכרת תודה לא נוכל להיות מסופקים מהדברים 
הקיימים כבר עכשיו בחיינו. 

זכרו לומר תודה! 

כשאנו שוקעים במחשבות ומרגישים חוסר סיפוק מדברים שקיימים בחיינו, אנו 
מתחילים לאבד את האיזון שלנו ובמקביל גם את האמונה. לעומת זאת, כאשר 
אנחנו מתמקדים בדברים הטובים בחיינו, אנחנו הופכים להיות מודעים לדברים 
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שהתברכנו בהם. כך, משקלם בחיינו גדל, כמו גם השפעתם על התנהלותנו ועל 
מצב רוחנו. 

אמונה נולדת מתוך הכרת תודה!

כאשר אנו מכירים תודה, אנו מצפים לדברים טובים והציפייה הופכת לאמונה. 
חיה  אמונתנו  את  זמן  לאורך  להחזיק  נוכל  לא  תודה,  מכירים  לא  אנו  כאשר 

ונושמת.

לצורך הכרת התודה, יש חשיבות רבה לכתיבה. חלק מהלקוחות שלי אומרות בלב 
את התודות. אמירה כזו היא טובה, אך כתיבה מעלה את התדר ונותנת לדברים 

תוקף.

ליצור  כדי  גם על דברים שעדיין לא מצויים בחיינו כרגע,  אפשר להגיד תודה 
יוצרת  שלנו  המחשבה  על  שומרת  תודה  הכרת  המחשבה.  באמצעות  מציאות 
וחיובית ומרחיקה אותנו ממחשבות שליליות. מציאות  נוצרת על ידי רגש וכאשר 

אנו נמצאים בתדר חיובי אז נוצרים דברים חיוביים בחיינו.

ללא הכרת תודה לא נוכל להיות מסופקים מהדברים הקיימים כבר בחיינו.

אז על מה אתם רוצים להגיד תודה?

עשו לכם הרגל לכתוב כל יום בתחילת יום או בסוף יום 10 דברים שאתם רוצים 
להגיד עליהם תודה.

אם מתאים לכם לאתגר את עצמכם ולכתוב במשך 40 יום 100 תודות, ממליצה 
הרשימה שלכם.  את  לתהליך, שאליו תשלחו  מחויב  שיהיה  שותף  למצוא  לכם 
בימים הראשונים מאוד קשה להתמיד כי אנחנו לא רגילים להתמקד בטוב ונוטים 
לוותר לעצמנו ולהגיד “לא נורא, מחר”, אך בתרגיל הזה חשוב לשמור על רצף, 
כי אם דילגנו על יום אחד, צריך להתחיל מהתחלה ואז נשברים ומפסיקים. כאשר 
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מחכה  השני  שהצד  יודעים  ואנחנו  למחויבות  שותפה  או  שותף  בוחרים  אנחנו 
לשמוע מאתנו, אנחנו מצליחים לגייס יותר כוחות לבצע את האתגר שלקחנו על 

עצמנו. 

 אשמח לשמוע איך עמדתם באתגר. 
שתפו אותי בדף הפייסבוק שלי “מפתח לחיי גן עדן”

https://www.facebook.com/asarit.co.il 
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האם אני מוכן להשתנות?

"שינוי לא יבוא אם אנחנו נחכה לאדם אחר או זמן אחר. 
אנחנו האדם שחיכינו לו. אנחנו השינוי שאנחנו מחפשים."

ברק אובמה

פרק 4
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 האם אני מוכן להשתנות?

 "שינוי לא יבוא אם אנחנו נחכה לאדם אחר או זמן אחר. אנחנו האדם שחיכינו לו.
 אנחנו השינוי שאנחנו מחפשים."

ברק אובמה

אנחנו אומרים שמהיום אנחנו מתחילים דיאטה ומתחילים לעשות ספורט, אומרים 
שנהיה הורים טובים יותר, אך יומיים לאחר מכן, חוזרים להרגלינו הקודמים – 

רואים את השלילי, משחקים את תפקיד הקורבן ולא מפסיקים לקטר. 

יש לנו התנגדות לשינוי – מאחר שהפחד שלנו מכישלון גדול, אנחנו אפילו לא 
מנסים לשנות.

רוצים  שאנחנו  השינויים  את  לעשות  מאתנו  המונעים  עיקריים  דברים  ארבעה 
לעשות:

פחד 
נודע.  הבלתי  אל  ולהפליג  והידוע  הבטוח  הנמל  את  לנטוש  פוחדים   אנשים 
אוהבים  לא  רובנו  אותנו.  מגבילה  היא  כאשר  גם  לוודאות,  משתוקקים  כולנו 
לנסות משהו חדש, בגלל תחושת אי הנוחות המתלווה לכך. הפתרון הוא לנהל 
את הפחד על ידי עשיית הדבר שממנו אנו חוששים. מאחורי כל קיר של פחד 

נמצא אוצר יקר.

כישלון 
אף אחד לא רוצה להיכשל ולכן רובנו אפילו לא מנסים. איננו עושים אפילו את  

הצעד הראשון לשיפור הבריאות, הכושר, או המראה שלנו. כישלון הוא חלק 
חיוני במימוש ההצלחה. למעשה הכישלון האמיתי הוא הכישלון לא לנסות. אם 

 לא ננסה לא נדע אף פעם שאנחנו יכולים להצליח. 
את ה”לא” כבר יש לנו, לכן -מה יש לנו להפסיד?
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-  שיכחה 
מאמר,  קראתם  או  הרצאה  ששמעתם  אחרי  המעוררת  ההרגשה  את  מכירים 
מוכנים לשנות את העולם, אבל לאחר מכן  ושאתם  המביאה לתובנות חדשות, 
לקחת  לנו  לעזור  שיכולה  שיטה  עליכם?  שמשתלטת  היומיום  לשגרת  חוזרים 
התחייבות על עצמנו ולבצע אותה היא לרשום את כל ההבטחות שלכם לעצמכם 
על פתקים ולשים אותם בכל מיני פינות בבית, כמו על המראה במקלחת, על ארון 
הבגדים, על המקרר וכו’. חשוב שהפתקים יהיו כל הזמן מול העיניים ויזכירו לכם 

את ההתחייבות שלכם בפני עצמכם.

אמונה

זקנה מידי מכדי להשתנות”;  ציניים: “אני  אין אמונה, או שהם  לאנשים רבים 
ציניות  עקום”.  נשאר  עקום  “עץ  קלישאות”;  “הכל  יעבוד”;  לא  בטח  זה  “עלי 
נובעת מאכזבה. אנשים ציניים וחסרי אמונה לא תמיד היו כאלה. כשהיינו צעירים 
יותר,  הכל נראה אפשרי. היינו מלאי תקווה. אבל עם השנים, התנסויות ואולי גם 
כישלונות, הפכו חלק מאיתנו למסוגרים בתוך עצמנו ולציניים. במקום להמשיך 
ולשחק את המשחק, מתוך הבנה שכישלון הוא חלק מהדרך המובילה להצלחה, 

חלקנו מסתגרים ונעשים ציניים, מנסים להימנע מפגיעה נוספת.

רוצים שינוי? כתבו את הסיפור שלכם מחדש... כתבו את האני החדש שלכם...

אחד הדברים המשמעותיים שהבנתי במהלך המסע שלי הוא שהשינוי בחיים שלי 
צריך לבוא ממני, הבנתי שאני היא זו שצריכה להשתנות. במשך 40 שנה ניסיתי 
לשנות את המצב, את הסביבה, את המציאות. לקח לי הרבה מאוד זמן ואנרגיה 

להבין שאם אני רוצה מציאות חדשה, אני זו שצריכה להשתנות.

עצם המחשבה שעלי לשנות את עצמי הפחידה אותי מאוד. מי אהיה? לאיזה אדם 
אהפוך להיות? אלו חלק מהמחשבות שהעסיקו אותי. שנים הייתי עסוקה בצעד 

הבא שעלי לעשות.

רוב חיי התמודדתי עם מצבים שנוצרו בעקבות נסיבות חיי: נאלצתי להשתלב 
בסביבה חדשה כאשר הוריי עברו לרעננה באמצע כיתה ב’ לכיתה שהייתה כבר 
מגובשת מתקופת הגן.  הייתי צריכה להתאים את עצמי למסגרת חדשה. עשיתי 

הכל כדי שיאהבו אותי ויקבלו אותי במסגרת זו.
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תאונת אופניים שעברתי בכיתה ח’  ובגללה ריסקתי לעצמי את הפרצוף, טביעה 
בים עקב מערבולת ותאונת דרכים בה נכנסתי במהירות 90 קמ”ש במשאית. כל 
אלו הביאו אותי למצבים שאילצו אותי להסתגל למצב חדש ולהתמודד עם שינוי 

“שנכפה” עלי.

ואת  עצמי  את  שיניתי  פעם  בכל  חיצונית.  מהנעה  נעשו  האלה  השינויים  כל 
ההתנהלות שלי, בהתאם למצב. עם השנים למדתי שיש שינויים הנגרמים מהנעה 

פנימית, שינויים שעלי לעשות.

מערכת  אבי.  מול  היה  שלי  בחיים  שעשיתי  משמעותיים  הכי  השינויים  אחד 
אותי  מקבל  לא  שהוא  הרגשתי  ומתמיד  מאז  מורכבת.  הייתה  אבי  עם  היחסים 
כמו שאני, שהוא מנסה לשנות אותי בכל דרך אפשרית. הרגשתי שאני צריכה 
כל הזמן להוכיח את עצמי. מדי פעם רוח המרדנות שלי הייתה גוברת ואז המצב 

היה מחמיר.

כשבגרתי, היה לי קשה לקבל אותו אחרי שזיכרונות העבר השתלטו עליי. בכל 
פעם הילדה הקטנה הייתה נעלבת, כואבת, עצובה. רק אחרי 42 שנה למדתי 

 לקבל אותו כמו שהוא. 
הוא לא השתנה, אני היא זו ששינתה את התפיסה שלה לגביו. הבנתי לאחר 

הרבה שנים שלא אוכל לשנות אותו אלא רק את עצמי! המריבות הגדולות שהיו 
ביננו בעבר הלכו ופחתו מיום ליום והיום אני שמחה לומר שהרווחתי אבא, 

בזכות השינוי שהייתי מוכנה לעשות ביני לבין עצמי, שהוביל לזה שהיום אני 
מקבלת אותו כמו שהוא.

אחת הדוגמאות שאני אוהבת לתת למטופלים בקליניקה שלי היא ששולחן הוא 
שולחן! לא ניתן לשנות אותו למקרר. ברגע שאנו מקבלים מצב כמו שהוא מבלי 
להיאבק לשנות אותו ממש לקבל אותו, דברים מתחילים להיפתח, ברגע שמרפים, 

דברים מתחילים להסתדר. 
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וכך עם השנים, בעקבות שינוי הגישה מול אבי, עשיתי שינויים בתחומים נוספים 
בחיי.

השאלה האם אני מוכן להשתנות? חשובה בכל תהליך של גדילה וצמיחה.

כאמור, אנחנו ספקניים לגבי היכולת שלנו להשתנות. שמעתי משפטים כגון: 
“אין מצב שאצליח בשינוי הזה!” “האם זה באמת יכול להיות?” “האם אוכל 

 להתמיד בשינוי?” 
“ומה יקרה אם לא אצליח?”

שינוי הוא דבר מפחיד, בין היתר, משום שצריך לוותר על הקיים.

למרות זאת, מה שמניע אותנו לחפש שינוי הוא חוסר שביעות הרצון שלנו מהקיים. 
זקוקים לשינוי.   אם החיים שלנו היו טובים ומספקים בכל התחומים, לא היינו 

השינוי מתבקש בכדי להחליף משהו לא טוב במשהו טוב יותר. 

ברגע שנחליט שאנחנו רוצים להגיע למקום טוב יותר, התנאי ההכרחי לתהליך 
הוא להשתנות, לוותר על הקיים ואולי על חלקים בעצמנו, ולאפשר למשהו חדש 

להגיע.

ונתתי מקום לאישה  ילדה פגועה  ויתרתי על אותה  בסיפור על יחסיי עם אבי, 
או  האדם  בבני  הטוב  את  לראות  שמצליחה  האישה  שבתוכי.  והחזקה  האוהבת 
במצבים בחיים. בהמשך אתאר כיצד עושים זאת. לפעמים השינוי לא מגיע מיד. 

נעשים שינויים קטנים בכל פעם, שהופכים לשינוי גדול יותר עם הזמן.

בשינויים  נבחין  “אם  כותב:  שלי  הגבינה  את  הזיז  מי  בספרו  ג’ונסון,  ספנסר 
יותר,  הגדולים  לשינויים  להסתגל  יותר  קל  לך  יהיה  מוקדם,  בשלב  הקטנים 

שעומדים לקרות”.

אז האם אתם מוכנים להשתנות?

קחו דף או מחברת וכתבו את הדברים שהייתם רוצים לשנות בחייכם. בדקו באילו 
תחומים אתם מוכנים להשתנות ועל מה אתם מוכנים לוותר. במקביל כתבו מה 

תרוויחו מוויתור על הקיים. כתבו את הסיפור שלכם על עצמכם מחדש!
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מה המשמעות שלי פה בעולם הזה?

 "אין אנו ממציאים את פשר קיומנו, אלא בעצם - 
רק מגלים אותו"

ויקטור פרנקל

פרק 5
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 מה המשמעות שלי פה בעולם הזה?

"אין אנו ממציאים את פשר קיומנו, אלא בעצם - רק מגלים אותו"
ויקטור פרנקל

בתאונת דרכים שעברתי בשנת 2000  נכנסתי במשאית במהירות 90 קמ”ש. זה 
היה בזמן עבודתי בחברת טמבור כסוכנת שטח במכירת צבעים לקבלנים וחנויות 
צבע גדולות. באותו יום הייתי בדרך לביתי מיום העבודה. נסעתי לכיוון צומת 
רעננה ממורשה ובהמשך הדרך מתחת לגשר תע”ש יש פתח קטן לרכב חירום. 
המשאית  נהג  השמאלי.  בנתיב  ואני  האמצעי  בנתיב  נסעה  האמורה  המשאית 
וכל מה שנותר לי לעשות כדי לא  החליט לעשות פניית פרסה בפתח החירום 

להיכנס בקיר הוא להתנגש באותה משאית.

והתפוצצו לתוך הרכב  לאחר שהתעוררתי מריח אדי הצבע שהיו בתא המטען 
בעקבות התאונה, מצאתי את עצמי צבועה כולי בצבעים של טמבור.

יופי של פרסומת לטמבור...!

בשורה התחתונה, הנזק הסתכם בכמה מכות יבשות, פיזיותרפיה וחופשת מחלה 
של כמה חודשים לשיקום.

אחרי המקרה הזה התחילה לנקר בי השאלה: למה נשארתי בחיים? מה קורה פה? 
התחלתי לשאול מה משמעות הקיום שלי בעולם?

יש  תפקיד  איזה  להבין  במטרה  הקיום  משמעות  על  ספרים  לקרוא  התחלתי 
ולכן  לי בעולם הזה. במקביל, הבנתי שהעבודה הנוכחית שלי לא מתאימה לי 
החלפתי את עבודתי בטמבור לעבודה אחרת במכירות ושירות לקוחות כי זה מה 
שידעתי לעשות הכי טוב - לעבוד עם אנשים, לתת להם את השירות הכי טוב. 
לא שאלתי את עצמי אם אני אוהבת לעשות את מה שאני עושה. פשוט החלפתי 

תפקיד ומקום עבודה.

ואז הרגשתי שמשהו חסר לי והחלטתי ללמוד בניית ציפורנים, כי אהבתי את 
היצירתיות שיש בעבודה כזו. לא תכננתי לעזוב את מקום העבודה שלי, אלא רק 

להגדיל את ההכנסה שלי ולעשות משהו שאני אוהבת.

מתחילת  כשנתיים  לאחר  עבדתי.  שבה  בחברה  שינויים  חלו  תקופה  באותה 
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עבודתי בה, הודיעו לי שיש קיצוצים בכוח אדם בחברה ואני ביניהם. בדיוק באותו 
סיימתי  כך,  ציפורנים.  בבניית  לי לעבוד  קיבלתי את התעודה המאשרת  שבוע 
שירות  המספקת  עצמאית  להיות  והפכתי  שירות  הנותנת  כשכירה  תפקידי  את 

ללקוחותיה.

למרות זאת עדיין לא קיבלתי תשובה לשאלה מה משמעות הקיום שלי בעולם? 
את  למצוא  צריכה  שאני  הרגשתי  אך  אוהבת,  שאני  עבודה  לי  הייתה  אמנם 
הייחודיות שלי בתוך התחום של בניית ציפורניים. כששאלתי את הלקוחות שלי 
“אני מקבלת ממך  מרובן:  דומות  אליי, קבלתי תשובות  לבוא  בוחרות  הן  למה 

הרבה מעבר לבניית ציפורנים”; “אני יוצאת ממך מחוזקת  ומועצמת”.
בנקודה זו בחיי, הבנתי שאני אוהבת ומסוגלת להעצים אנשים ולהאיר את האור 

הפנימי שלהם. זאת משמעות הקיום שלי בעולם הזה!

אם משמעות הקיום שלי בעולם היא להאיר את האור הפנימי ולהעצים אנשים, 
אוכל לעשות זאת בכל תחומי החיים ותחת כל סוגי הכובעים: כאם, כחברה, כבת 

זוג, כבת, כאחות, כבעלת עסק ועוד.  

דוגמה טובה לשימוש ביכולות האישיות והייחודיות של כל אחד מאתנו, להגשמת 
הפוטנציאל הטמון בנו, ניתן למצוא בסרט אקס-מן אפוקליפסה. זהו סרט מדע 
בדיוני מעולה, עם אפקטים מצוינים שהחזיקו אותי ערה ומרותקת מבלי להירדם 
)מי שמכיר אותי יודע שסרטים מאוחר בלילה במיוחד שעתיים פלוס לא ממש 
בו  לצפות  לכם  )ממליצה  תוכן הסרט  לכם את  לא אספר  ערה(.  אותי  מחזיקים 

בעצמכם(, אלא מה שלקחתי ממנו.

ממקום  האור  במהירות  לעבור  העולם,  את  להקפיא  יכולים  שאתם  לכם  תארו 
לקרוא  האדם,  בני  של  תודעתם  על  לשלוט  מהעיניים,  אש  להוציא  למקום, 

מחשבות...

כמה כוח טמון בכך? כמה השימוש בכוח כדי להשפיע על העולם לטובה תורם?  

קיימים  במציאות  גם  על.  בכוחות  עוסקים  קולנוע  סרטי  ויותר  יותר  לאחרונה, 
כוחות על. אם באמת נתחבר לכוח שטמון בנו נוכל להשפיע על העולם ולשנותו 

לטובה. נוכל להשפיע לטובה או לרעה.

אותנו  מייחד  כשאנחנו מתחברים למשמעות שלנו בעולם, מלבד העובדה שזה 
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מאנשים אחרים סביבנו, זה נותן לנו כוח לתרום את התרומה שלנו לעולם. 

יותר  חיבור...  שיתוף...יותר  יותר  ליצור  טוב..  ליותר  שלנו  העולם  את  להפוך 
בריאות..  אהבה...יותר  שפע...יותר  שלווה...יותר  יותר  שלום...  חמלה...יותר 

ועוד.. תשלימו מה אתם הייתם רוצים שיהיה בעולם הזה.

אז מה משמעות הקיום שלכם בעולם?

גלו אותה ועשו בה שימוש בעולם הזה. אנחנו צריכים הרבה כוחות כדי לנצח את 
החושך, את המחלות, את השנאה, את הפחד...

הביאו את האור שלכם...

התבוננו בחיים שלכם ושאלו את עצמכם את השאלה הזאת תחת כל הכובעים 
שאתם חובשים.

נסו לבדוק מה משותף להם וכך, אולי תוכלו לגלות את משמעות הקיום שלכם 
בעולם הזה.
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איפה אני מקריב את עצמי?

 "מוטב להיות שנוא בגלל מי שאתה, 
מאשר להיות אהוב בזכות מי שאינך."

אנדרה ז'יד

פרק 6
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 איפה אני מקריב את עצמי?

"מוטב להיות שנוא בגלל מי שאתה, מאשר להיות אהוב בזכות מי שאינך."
אנדרה ז'יד

באחד הימים הגיעה אלי מטופלת לטיפול. היא סיפרה לי על הקשיים שהיא חווה 
במקום עבודתה, על היחס המשפיל שהיא זוכה לו ועל חוסר ההערכה שהיא חשה 

מצד הממונים עליה. 

שאלתי אותה אם היא מרגישה שהיא מקריבה את עצמה. 

“זאת שאלה קשה”, אמרה לי. 

שיתפתי אותה בסיפור ילדותי. סיפרתי לה על הילדה שהגיעה לרעננה באמצע 
כך  על  לאהבה,  שלה  הצימאון  על  שייכת.  להרגיש  שלה  הרצון  על  ב’.  כיתה 

שהייתה מוכנה להרחיק לכת כדי להיות אהובה ומקובלת בחברה.

הצורך הזה להיות שייכת גרם לי לעשות דברים שהיום, כאישה בוגרת, הבנתי 
שכשעשיתי אותם, הקרבתי את הערכה העצמית שלי. הייתי מוכנה לתת את כל 
אוסף המדבקות שלי כדי לזכות בחברות טובות; ביקשו ממני ללקק בוץ מתחת 
לבניין כתנאי לחברות; גנבתי שוקולד מהסופר )עד שנתפסתי(, הכל למען המטרה 
המקודשת של להיות מקובלת בחברה. ולמרות כל זאת, עדיין לא הייתי מקובלת 

בחברה.

כששאלתי את המטופלת שלי למה היא נשארת במקום עבודתה, היא ענתה “כי 
אני לא מאמינה שאני יכולה למצוא עבודה עם שכר ותנאים טובים כאלה במקום 

אחר”.

מה עושים? איך נשארים במקום עבודה שבו למרות שאת נותנת מעצמך, את זוכה 
ליחס משפיל ולחוסר הערכה? מה עושים כשעזיבה לא באה בחשבון?

הפתרון מתחיל בשינוי ההסתכלות על הדברים, בלהתחיל לתפוס את ההתנהגות 
במידה  לעזוב  לא  או  לעזוב,  אומץ  תקבל  שהיא  עד  זמנית,  השקעה  כעל  שלה 

והמצב ישתנה.

נעזוב לרגע את הסיפור של אותה מטופלת כדי להתייחס למילה הקרבה.
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אך  במזבח  קורבן  להקריב  כגון  שונים,  מונחים  יש  הקרבה  למילה  המילון  לפי 
שלנו.  העצמי  הערך  של  הקרבה  על  מדברים  כלל  בדרך  עצמנו  על  שמדובר 

)ויקיפידיה (

אם נבחן את המילה הקרבה לא ממקום שלילי, נראה שאנחנו מקריבים את רוב 
שעות היום לתחומים רבים בחיינו. כהורים אנחנו מקריבים את שעות הפנאי שלנו 
להסעות, להכנת אוכל, לטיפול בילדינו ועוד. אם נחליף את המילה “הקרבה” 

במילה “השקעה”, נבין שלמחיר שאנחנו משלמים עשויה להיות תוצאה טובה.

כשאני בוחנת היום את ההתנהלות שלי כילדה, אני מבינה שהייתי יכולה להשקיע 
בחברות שלי בדרך אחרת במקום להקריב את הערך העצמי שלי. אבל אז, לא היו 

לי את הכלים שיש בידיי היום.

נחזור אל המטופלת. שאלתי אותה “האם את מוכנה לעשות את הדברים אחרת?” 
והיא שאלה “למה הכוונה?”

“אם את כבר נשארת במקום העבודה שלך, בואי נראה מה את מרוויחה מחוסר 
ההערכה שאת מקבלת שם.” היא הסתכלה עלי בפליאה.

כשבחנו את ההתנהלות שלה, היא הבינה שבכל פעם שהעירו לה או הביעו חוסר 
היא  וטובה.  מקצועית  עובדת  להיות  והפכה  השתפרה  היא  לעבודתה  הערכה 

שיפרה את הביצועים שלה כל הזמן, כדי לזכות בהערכה.

לתת  להתחיל  לה  גרמה  שלנו,  השיחה  בעקבות  המטופלת  שהשיגה  המודעות 
ולראות את עצמה כעובדת טובה. עם הזמן, המעסיקים שלה  לעצמה מחמאות 

הפסיקו להעיר לה הערות והיא אפילו קיבלה העלאה במשכורת!

זה קרה כשהיא שינתה את הסיפור שלה, היא הפכה את המילה “הקרבה”  כל 
ל”השקעה” והתחילה ליהנות בעבודה שלה ולעשות את הכל מאהבה ולא ממקום 

של ְלָרצֹות.

בילדותי, לא ידעתי להגיד את המילה לא, כדי שחלילה לא יאהבו אותי או יכעסו 
עליי.

תמיד הייתי אדם נוח שמרצה את כולם. כילדה היה לי מאד חשוב להיות אהובה 
ומקובלת.
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התבגרתי וראיתי שהחיים יכולים להיות מאוד מאתגרים, ושלנסות לרצות את 
כולם עלול להביא למצבים לא טובים. יש נצלנים רבים המנצלים את האנשים 

השואפים לרצות.

לקח לי שנים להבין שכל עוד ואני ממשיכה לרצות אנשים, אני נמצאת במעין 
כלא.

כלא של מה חושבים עליי ומה יגידו עליי. רק כשהפכתי לאם, התחלתי להגיד 
“לא!”

הם  מכן  לאחר  מיד  אבל  רגע,  באותו  עליי  כועסים  וילדיי  שייתכן  יודעת  אני 
ישכחו שאמרתי “לא!” הם עדיין אוהבים אותי ומחבקים אותי.

חשוב להיות נאמנים לעצמנו, אחרת נישאר בכלא ונמשיך לרצות את האחרים... 
היו נאמנים לעצמכם... עשו תרגיל קטן עם עצמכם: חפשו בכל יום משהו קטן 

להגיד עליו לא!

ושחררו את עצמכם מהכלא....

בחיים שלכם אתם “מקריבים” את הערך העצמי שלכם,  בדקו באיזה מקומות 
בדקו איפה אתם יכולים לשנות את הסיפור ואיך אתם יכולים לשנות ל”השקעה” 

במקום “הקרבה”. מאיזה כלא אתם רוצים להשתחרר?

כתבו את התסריט של חייכם מחדש, כאנשים משוחררים מכלא הניסיון בלרצות 
אחרים.



39 מפתח לחיי גן עדן - שרית אשרוב

מה אני מוכן לעשות כדי להצליח?

"התהילה הגדולה בלחיות אינה טמונה בלא ליפול לעולם, 
אלא בלקום כל פעם שנופלים."

נלסון מנדלה

פרק 7
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מה אני מוכן לעשות כדי להצליח?

"התהילה הגדולה בלחיות אינה טמונה בלא ליפול לעולם, 

אלא בלקום כל פעם שנופלים."
נלסון מנדלה

כשבאים אלי לטיפול, פעמים רבות אני “מזהירה” את המטופלים שלי שהטיפול 
עלול להיות כואב כמו טיפול שורש.

חלקם פורשים אחרי טיפול אחד, אך רובם נשארים, כי אחרי כאב עמוק מגיע גם 
שחרור עמוק שגורם להם לברך את הרגע שבו הכל משתחרר.

מי מכם שחווה כאב שיניים מדלקת בשן יודע שהכאב הוא כמעט בלתי נסבל. 
התחושה היא שפטיש של 4 ק”ג מכה בראש. לפעמים הכאב מגיע עד לאוזניים 
ושום משכך כאבים לא עוזר, עד שעושים טיפול שורש. גם הטיפול עצמו כואב 

)אמנם לא כמו כאב הדלקת(, אך כשהמוגלה משתחררת, הכאב פוסק.

הבאתי את הדוגמה הזאת כדי לתאר איך חייתי את רוב חיי במעין כאב תמידי 
בנשמה, כאב שאי אפשר לתאר אותו, כאב שגרם לי לשאול את עצמי למה בכלל 
אני, אנחנו, חיים פה בעולם הזה. הסבל הפנימי שחוויתי היה גדול כל-כך, שהייתי 

מוכנה לעשות הכל כדי להשתחרר ממנו.

השאלה “מה אני מוכן לעשות כדי להצליח?” מחולקת לשניים: לעשות ולהצליח. 
יוצרת מציאות”. לא מספיק לשבת  רבות תשמעו את הביטוי “מחשבה  פעמים 

ולחכות שההצלחה תדפוק בדלת, צריך לעשות פעולות לכיוון ההצלחה.

לפעמים ההצלחה מצויה בסופה של דרך רצופת מכשולים, אך אם נשים לנגד 
עינינו את ההצלחה נוכל להתגבר על כל המכשולים.

אני יכולה לתת לכם מתכון של עוגה נהדרת, עוגה שלא תרצו להפסיק לאכול 
רק לדמיין את הטעם הנהדר  תוכלו  יישאר במגירה,  ממנה... אבל אם המתכון 

שלה. היא לא תאפה מעצמה, אלא אם נפעל כדי ליצור אותה.

בחברה  מקובלת  אהיה  חברות,  למען  עצמי  את  אקריב  שאם  חשבתי  בילדותי 
ויאהבו אותי. היום אני יכולה לומר שאני רוצה להצליח בתחום החברתי, ההורי, 
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מנת  על  הרבה  לעשות  מוכנה  אני  החיים.  תחומי  בכל  ובכלל  הזוגי  העסקי, 
להצליח, אך לא כמו בעבר - אני לא מוכנה לעשות כל דבר. לא מוכנה לאבד את 

עצמי, את הערך העצמי שלי, כדי להצליח.

לכן השאלה “מה אני מוכן לעשות כדי להצליח?” חשובה כדי להבין האם אני 
מוכן לעשות הכל, כולל הקרבה עצמית, כדי להצליח? האם זה נכון להקריב את 

עצמי כדי להצליח? האם הגדרתי לעצמי מה זאת הצלחה?

כאמור, הקרבת הערך העצמי לא תביא אותנו להצלחה, אלא אם נחליט שאנחנו 
משקיעים מעצמנו למען מטרה מסוימת.

נותנת למטופלים שלי כדי להמחיש להם מה אני הייתי  אחת הדוגמאות שאני 
שכירה,  כשהייתי  שלי.  בעבודה  הרכב  סיפור  הוא  להצליח,  כדי  לעשות  מוכנה 
אותי  ששימש  נוח,  ולא  גדול  מסחרי  רכב  וקיבלתי  קטנה  צבע  בחברת  עבדתי 
לצרכי עבודה. ברוב שעות היום הסתובבתי באתרי בניה והייתי עושה ניסויי צבע 
עם הקבלנים. כשהרכב היה צריך לעבור תיקון, הביאו לי רכב זמני, רכב פרטי 
הייתי  לא  כבר  הפרטי,  את  ולקחו  המסחרי  הרכב  את  לי  כשהחזירו  ונוח.  קטן 

מוכנה לנסוע ברכב גדול ומסורבל. 

ניגשתי לסמנכ”ל החברה, שהיה זה שקיבל אותי לעבודה, וביקשתי ממנו רכב 
קטן כדי שיהיה לי נח יותר בעבודה. הוא אמר לי “זה מה שיש”. אמרתי לו שאני 
לא מוכנה לוותר ושפניתי אליו ראשון כדי לא לעקוף את הסמכות שלו. הודעתי 
הייתי מאוד  ואני  גיחך  הוא  הזה למנכ”ל.  העניין  לגשת עם  לו שאני מתכוונת 
נחושה להצליח עם ה”משימה” שהצבתי לעצמי. בלילה התהפכתי במיטה מצד 
לצד וכמעט שלא ישנתי. למחרת בבוקר נכנסתי לחדר של המנכ”ל והצגתי את 
בקשתי. הוא צחק ואמר: “אתן הנשים, כשאתן רוצות שוויון זכויות זה בסדר, עד 

שזה מגיע לרכב”, והוסיף “אבדוק מה אני יכול לעשות”.

שבוע לאחר מכן סמנכ”ל החברה קרא לי למשרדו ושאל אותי באיזה צבע אני 
רוצה את הרכב והאם חשובה לי הרמת חלונות אוטומטית בזמן הנעילה.

חודש לאחר מכן קיבלתי רכב פרטי חדש!
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בררו עם עצמכם באיזה תחום אתם רוצים להצליח ומה אתם מוכנים לעשות כדי 
להצליח באותו תחום. רשמו את כל הפעולות שנחוצות לכם כדי להגיע להצלחה, 

מה אתם יכולים לעשות לצורך כך, וממי אתם צריכים לבקש עזרה.
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איך אני מחליט מה אני רוצה?

"החיים הם התוצאה של כל הבחירות שלך."
אלברט קאמי

פרק 8
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איך אני מחליט מה אני רוצה?

"החיים הם התוצאה של כל הבחירות שלך."
אלברט קאמי

אחד הדברים שעליהם אני מקפידה בחינוך הילדים שלי הוא לאפשר להם לבחור 
מה הם רוצים. נכון שלפעמים אנחנו כהורים חייבים לדעת לשים להם גבולות, 
ולא תמיד נוכל לספק להם את מה שהם רוצים ועם כל זאת, חופש הבחירה שלהם 

חשוב לי מאד.

הורים מחליטים בשביל הילדים הרבה דברים כי הם חושבים שזה נכון עבורם ועם 
השנים הם לומדים שאסור להם לרצות, כי בכל מקרה יחליטו עבורם. זה מעין 

סירוס פנימי.

כילדה אני זוכרת  שהנושא החברתי מאוד היה חשוב לי. תמיד שאלתי את עצמי 
ימשיכו  האם  במישהו?  בכך  פוגעת  אני  האם  רוצה?  שאני  מה  את  יקבלו  האם 
לאהוב אותי אם ארצה משהו שונה ממה שמצפים ממני? ולאט לאט התרחקתי 
מעצמי, מהקול הפנימי שלי וכבר לא ידעתי מה אני באמת רוצה. לקח לי שנים 

רבות להבין שגם לי יש רצונות ומותר לי לרצות דברים שונים מאחרים.

היא  לליבי,  נגע  מאוד  שלה  והסיפור  לטיפול  אלי  שהגיעה  מטופלת  לי  יש 
סיפרה לי שכנערה היא גדלה בבית שנתן לה חופש בחירה, הציבו לה רק מעט 
גבולות בבית. היא תמיד ידעה מה היא רוצה עד שהכירה את בן זוגה. בכל פעם 
שהביעה את רצונותיה הוא היה מבטל אותה והיא, משום שאהבה אותו, הסכימה 
עם רצונותיו והחלטותיו ועם השנים הפסיקה להביע את רצונותיה. עם השנים 
לחיות  מוכנה  לא  שהיא  שהבינה  עד  לה,  להציק  התחיל  שלה  העצמי  הביטול 

בצורה כזאת יותר ולכן באה אלי לטיפול. 

הפנימי  לקול  שוב  היא למדה להקשיב  והערך העצמי שלה,  הדימוי  על  עבדנו 
שלה ושחררה את עצמה מתוך כלא הרצונות של בן זוגה.

ההתחלה הייתה קצת קשה כי הוא היה רגיל שהיא תמיד עושה מה שהוא רוצה 
ופתאום היא מתחילה להביע את הרצונות שלה. לאחר תקופה של מספר ניסיונות 
מול הבן זוג שלה שכאמור לא היה רגיל להתנהגות כזו מצידה ולשמוע: “עכשיו 
או לעשות את התוכניות שלי!”,  זאת שרוצה ללכת  אני  “עכשיו  לרצות”  תורי 
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התוצאה הייתה טובה.

שניהם למדו שפה חדשה: היא התחילה להגיד מה היא רוצה והוא זרם איתה. 
נוצר קשר של שני אנשים באותו בית כאשר לשניהם יש רצונות וצרכים ולא רק 

לצד אחד.

בדקו עם עצמכם האם ההחלטות שלכם מושפעות ממה שאחרים חושבים?

או האם אתם מחליטים מה אתם רוצים כי אתם קשובים לצרכים ולקול הפנימי 
שלכם?

מה טוב עבורכם, ללא תלות באחרים?
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איזה רגש חיובי עולה לי מהבעיה הזאת?

 "הבעיה היא לא הבעיה, הבעיה היא 
הגישה שלכם לגבי הבעיה."

ג'וני דפ

פרק 9
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איזה רגש חיובי עולה לי מהבעיה הזאת?

"הבעיה היא לא הבעיה, הבעיה היא הגישה שלכם לגבי הבעיה."
ג'וני דפ

בשנת 1996 אחי האמצעי אורן שירת בחטיבת חיל הרגלים והיחידה שבה שירת 
כן להחליף  לפני  יום  הוא התקשר אלינו  בלבנון.  הייתה אמורה לצאת למארב 
יחזור  יוצא לפעולה ושייתכן שלא  כמה מילים אך לא שיתף אותנו בכך שהוא 

משם בחיים.

הצצתי  בפתח.  עמדו  במדים  חיילים  שני  בדלת.  צלצול  נשמע  בבוקר  למחרת 
מהחדר שלי לראות מי הגיע וראיתי אותם, את 2 החיילים... נפלטה לי צעקה כל-
כך חזקה שגם השכנים היו יכולים לשמוע )עד אז חשבתי שרק במקרה של מוות 
מגיעים חיילים להודיע ולא ידעתי שגם במקרה של פציעה(. הם הודיעו לנו על 
פציעה קשה ושלא הצליחו להטיס אותו לבי”ח רמב”ם ולכן הם באו לקחת אותנו 

לבי”ח רבקה זיו בצפת.

אספנו את אחי הקטן מבי”ס, ונסענו צפונה לצפת. לקח לנו שעתיים וחצי של נצח 
להגיע לבית החולים. התסריטים שרצו לנו בראש כל הדרך היו נוראיים. 

האם  על קשה..?  אומר  זה  מה  אז  רגליים  קטוע  להיות  יכול  קל  פצוע  אם  הרי 
התרוצצו  המחשבות  לו?  קרה  מה  לנו  מספרים  לא  למה  אותו?  לראות  נספיק 

בראשי והפחד התגנב שלא ישאיר אותי לבד )אנחנו מאוד קרובים אחד לשני(.

הגענו לצפת לטיפול נמרץ ושם שמענו שירו בו ושהקליע עבר מהגב ויצא מהצד 
וידוי הריגה, אחד החיילים  השני. למרבית המזל כשהמחבל ניסה לעשות עליו 
הבחין שהמחבל מגיע לכיוונו של אחי, ירה בו והציל את אחי ממוות. בעקבות 
הירי, נוצר נקב בריאה ומצבו של אחי היה קשה עד אנוש. למרות זאת, כעבור 

בערך שבוע הנקב החל להסגר ואחי התאושש מהר מהצפוי...

גם  וכנראה  בגוף  צלקת  עם  רק  ושלם,  בריא  בחזרה,  אחי  את  לקבל  נס!  ממש 
בנשמה.

בעצמי  מטפלת  להיות  והתחלתי  הטיפול  לעולם  כשנכנסתי  שנים  כמה  כעבור 
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פתאום הבנתי שהעובדה שהוא נפצע הצילה אותו מגורל גרוע בהרבה...

אז למדתי לחפש את הטוב מאחורי כל בעיה שיש לי בחיים.

כמה חודשים לאחר הפציעה שלו התרחש אסון המסוקים וחלק גדול מהצוות שלו 
נהרג בתאונה. אם הוא לא היה נפצע, קרוב לוודאי שלא היה נשאר בחיים.

אז אני רוצה להגיד תודה ענקית לבורא עולם שאחי נפצע ונשאר בחיים!

וזה הרגש החיובי שעולה בי כתוצאה מהבעיה הזאת...

לקח לי שנים להבין את גודל המזל שהוא נפצע. נכון שפציעה היא דבר קשה, אך 
אני יכולה להגיד שאני ממש שמחה שזה קרה ושאחי נשאר בחיים!

בהזדמנות הזאת אני רוצה לשלוח חיבוק, אור ואהבה לכל המשפחות שאיבדו את 
יקיריהן ליבי אתכן! יהי זכרם ברוך!

אני בטוחה שאם תחשבו על הבעיות שבהן נתקלתם במהלך חייכם, תוכלו למצוא 
רגשות חיוביים שעלו כתוצאה מהן.

בכל אחת מהבעיות שבהן אנחנו נתקלים בחיים, מסתתרת מתנה. צריך רק לחפש 
אותה!
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מה מרגיע אותי?

"מה שאנו מכנים אושר מהווה הרמוניה ושלוות נפש."
 תומאס מאן

פרק 10



מפתח לחיי גן עדן52

מה מרגיע אותי?

"מה שאנו מכנים אושר מהווה הרמוניה ושלוות נפש."
 תומאס מאן

כשאני במתח, עצבנית או כועסת ולא תמיד במצב רוח לחקירה פנימית לבדוק 
 ממה נובע הכעס או המתח, אני בוחרת באחד הדברים שמרגיעים אותי:

ללכת לים, לטייל בחוף או רק לשבת מולו ולראות את הגלים מתנפצים.

לעשות ספורט, לצעוד שעה מסביב לשכונה.

להקשיב למוסיקה בבית בקולי קולות )לא בלילה או בשעות הצהרים כמובן(.

לצפות בנוף יפה, בכל נוף, ים, הרים, עצים, מכל מיני סוגים וגדלים.

לצלול בים. אוהבת לצלול לעומק עד לקרקעית הים ולראות את העולם המתנהל 
על הקרקעית.

לרקוד. פעם נהגתי להשתתף בשיעורי זומבה. היום אני רוקדת בבית או במסיבות 
ובעיקר בפסטיבלים.

על  לפרוק את המתח  עוזר  מרגיע,  זה  מופשטים.  ציורים  לצייר  אוהבת  לצייר. 
הנייר או על קנבס.

לדבר עם חברה טובה. חשוב שנקיף את עצמנו בחברים טובים שיודעים להעצים 
ולהציג פרספקטיבה אחרת.

לכתוב רשימת תודות. כשאני מתרכזת בדברים הטובים בחיי, זה מיד משנה לי 
את התדר. 

לכתוב. הכתיבה משחררת את כל מה שיש לנו בראש. אני אוהבת לקחת דף גדול 
ולהוציא את התסכול שגרם לי למתח, לכתוב ולכתוב עד שהתדר שלי משתנה. 
אם אחרי הכתיבה אני עדיין לא רגועה, אני ממשיכה לכתוב עוד או קורעת את 
הנייר לחתיכות וזורקת לפח. זה תרגיל שעוזר לי מאוד. בכתיבה אני מתארת איך 
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אני רוצה לראות את החיים שלי בעתיד. זה מרגיע אותי מאוד כי זה ממקד אותי, 
במיוחד לאור העובדה שאני סובלת מהפרעות קשב וריכוז.

לכל אחד יש פעילויות שמרגיעות אותו. ערכו רשימה של פעילויות כאלה ובכל 
פעם שתרגישו לא רגועים, תוכלו להציץ בה ולהתחבר לאחד הדברים שמרגיעים 

אתכם.



55 מפתח לחיי גן עדן - שרית אשרוב

איזו אמונה אני רוצה לשנות אצלי?

"אנחנו מה שאנחנו חושבים. כל מה שאנחנו נהפכים אליו 
נולד מהמחשבות שלנו. 

באמצעות המחשבות שלנו אנחנו יוצרים את העולם."
בודהה

פרק 11
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איזו אמונה אני רוצה לשנות אצלי?

"אנחנו מה שאנחנו חושבים. כל מה שאנחנו נהפכים אליו נולד מהמחשבות שלנו. 
באמצעות המחשבות שלנו אנחנו יוצרים את העולם."

בודהה

ודאית  ואנחנו מאמינים שהיא  כל מחשבה שנמצאת אצלנו במודע  היא  אמונה 
הן מולידות את האמונות  כי  לכן, חשוב שנשים לב למחשבות שלנו,  וממשית. 

שלנו לגבי עצמנו.
האמונות שלנו נחלקות לאמונות מודעות ולאמונות בלתי מודעות.

ואצליח  )“התאמנתי  חיוביות  יש  מכירים.  בוודאי  אתם  המודעות  האמונות  את 
לנצח בתחרות”( ויש שליליות )“מי אני שאצליח?”(. את האמונות החיוביות לא 

נרצה לשנות, אלא רק את השליליות, את אלה שלא מקדמות אותנו.

האמונות הבלתי מודעות הן אמונות שאנחנו לא מודעים לקיומן, אך הן משפיעות 
על חיינו. תת המודע הוא כמו כונן קשיח במחשב. הוא מכיל את כל הזיכרונות 

שלנו, ההרגלים, האמונות, התכונות והדימוי העצמי שלנו. 

החלק המודע שלנו הוא כמו מעבד תמלילים. הוא זה שמקבל את ההחלטות שלנו 
ביומיום, והוא זה ששולח את הוראות הביצוע אל התת מודע שלנו.  

לחלק המודע שלנו יש יכולת שיפוט טובה לגבי מה נכון ומה לא נכון, זאת להבדיל 
מהחלק של תת המודע שאינו עושה זאת. החלק המודע מסוגל לתכנת את התת 

מודע להתנהגויות חדשות ולהרגלים חדשים. 

הבשורה הטובה היא שאנחנו יכולים לשנות את האמונות הבלתי מודעות שלנו. 
אנחנו יכולים להחליפן באמונות חדשות שיקדמו אותנו.

הדבר בולט במיוחד עם ילדים קטנים שהם כמו ספוג שסופג הכול. 

כשנועם, הבן הקטן שלי, היה בגן חובה, הוא היה חוזר הביתה עם הפתעה, בכל 
פעם שקיבל  10 חותמות מהגננת על הישגים טובים.

אתם יודעים מה היה כתוב בחותמת?

“אני רוצה, אני יכול, אני מלך!”
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הלוואי שבכל גן היו גננות כאלה מעצימות...

חלק מהאמונות שלנו מושפעות ממה שאנחנו סופגים מהסביבה שלנו, מטופלת 
שהגיעה אלי לטיפול סיפרה לי שגדלה בבית שבו שמעה מאביה כל הזמן שהיא 
אפס ושלא יצא ממנה כלום. כשהיא הגיעה אלי, היה קשה לקחת את המשפטים 
ולשנות  על עצמה  להיות חלק ממערכת האמונות שלה  של אבא שלה שהפכו 

אותם ל”אני מוצלחת” או “אני אשת משפחה למופת” וכדומה.

כצעד ראשון, אני ממליצה להתבונן במראה ולהגיד לעצמכם משפטים שישפיעו 
על האמונות שיקדמו אתכם להאמין בעצמכם וביכולות שלכם. אמרו לעצמכם 
שאתם מוצלחים, מוכשרים, טובים וכו’. זה אולי נשמע מגוחך, לעמוד מול מראה 

ולדבר לעצמכם, אבל רק כך תת המודע יכול להתחיל להאמין שאכן זה כך.

כתבו את המשפטים בלשון הווה ובאופן חיובי!

לדוגמה: אדם שרוצה העלאה במשכורת ולא מאמין שמגיע לו, או שהוא יקבל 
אותה, יאמר: “אני מקבל את העלאה שמגיעה לי!”.

אישה המעוניינת בזוגיות תאמר: “אני חיה עם בן זוג שאוהב אותי ושאני אוהבת 
אותו”. 

או אם אתם רוצים לצאת מהמינוס – כתבו “יש לי פלוס בבנק” “אני במצב מאוזן 
בבנק”, וכדומה.

עשו רשימה וקראו אותה כל לילה לפני השינה – תת המודע שלנו סופג כראוי 
לפני השינה. אם יש לכם גם זמן בבוקר, לפני שאתם מתחילים את היום, קראו 

אותה גם בבוקר.

דרך נוספת היא להקליט את המנטרות/ המשפטים על רקע של מוסיקה נעימה 
ולהקשיב להן בזמן הנסיעה, בזמן אימון הספורט, לפני השינה, בבוקר ובכל 

 הזדמנות שיש לכם. 
תת המודע, שומע את זה בקול שלכם, קולט את זה וככל שהוא שומע זאת יותר, 

כך הוא מתחיל להאמין שזה נכון, שאתם בפלוס בבנק וכדומה. אמונות כאלה 
בסופו של דבר משפיעות על ההתנהלות שלכם בחיים, ועשויות להביא לכך 

שהמשפטים שאתם אומרים לעצמכם יהפכו למציאותיים.
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מה יאפשר לי לסלוח?

 "הלב הוא כמו גן. ניתן לגדל בו חמלה או תיעוב,
 איבה או אהבה. 

אילו פרחים תבחר לגדל בו?"
בודהה

פרק 12
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מה יאפשר לי לסלוח?
"הלב הוא כמו גן. ניתן לגדל בו חמלה או תיעוב, איבה או אהבה. 

אילו פרחים תבחר לגדל בו?"
בודהה

והכי  ומאושרים,  בחיים שלווים  ביותר,  לא החשוב  אם  חשוב,  כלי  היא  סליחה 
חשוב זה לדעת לסלוח לעצמנו. לדעת לסלוח זה כלי שמטפל ברגשות שלנו.

חוויות  מהילדות,  רגשיים מהעבר,  ופצעים  עמו מטענים  נושא  כל אחד מאתנו 
שליליות  בתחושות  ביטוי  לידי  הבאים  ובתודעתנו,  בגופנו  שנצרבו  וכאבים 

שאנחנו חשים כמו כעס, נטישה, פחד ואשמה.

סליחה הוא הכלי הכי חזק לריפוי גוף ונפש. כשסולחים באמת מבפנים, מהלב, 
אפשר לרפא כל כאב.

ביותר  הטוב  את  שעשיתי  הבנה  מתוך  שעשיתי,  הטעויות  על  לעצמי  לסלוח 
שיכולתי, או שידעתי לעשות למען עצמי.

את  ולקבל  האמיתי  השינוי  את  לעשות  נוכל  לעצמנו,  סולחים  שאנחנו  ברגע 
עצמנו, לאהוב את עצמנו.

עד שלא נסלח לעצמנו, נחוש מועקה או כאב פנימי שלא יעזבו אותנו עד שנשחרר.
אני סולחת לעצמי בכל יום אם אני לא מקדישה מספיק זמן לילדים שלי, ואם 
אני לא מספיקה לבצע את כל המשימות שלי לאותו יום, והכי חשוב, אני סולחת 

לסביבה הקרובה שלי.

משחררת,  ואז  ימים  כמה  לי  לוקחת  אני  לי,  יש  ואם  אחד  לאף  טענות  לי  אין 
של  במצבים  משתמשת  שאני  טכניקה  זאת  ואהבה  אור  ואהבה   אור  שולחת 
אנרגיות שליליות במערכות יחסים פשוט מדמיינת מפל של מים ומחליפה אותו 
בנצנוצים של אור זהוב ושוטפת את אותו בן אדם שאני כועסת עליו וזה עובר לי. 

משפט ששמעתי פעם ושאני נוהגת להשתמש בו לפעמים הוא “לכעוס על בן אדם 
אחר זה כמו לבלוע גלולת רעל ולצפות שהאחר ימות”. זכרו שהסליחה נועדה 

בראש ובראשונה עבורכם! למען האנרגיה החיובית הסובבת אתכם.
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ללא סליחה, נולד רגש של אשמה או כעס. כדי להתקדם לחיים עם שלום פנימי, 
הסליחה חשובה לאחר, והכי חשובה, לעצמנו.

אחת הלקוחות שלי התגרשה מבעלה. הגירושים היו ביוזמתה ולא התנהלו על מי 
מנוחות, בלשון המעטה. כתוצאה מכך, הקשר עם בעלה לשעבר היה גרוע ובני 
המשפחה שלו כעסו עליה ולא רצו קשר איתה, למרות ניסיונותיה לשמור איתם 
על קשר. כשנהגה להתקשר לאחל מזל טוב באירועים או בימי הולדת, הם היו 

טורקים לה את הטלפון.

)כשהיא  הגירושים  התנהלו  הדרך שבה  על  החרטה  הבעת  מכתבי  לה  עזרו  לא 
רצתה להתגרש, אבי ילדיה סרב בתחילה ועשה הכל כדי להקשות עליה(.

היא הגיעה אלי לטיפול ורצתה ללמוד איך להמשיך קדימה. בהדרגה, היא למדה 
לסלוח לעצמה בידיעה שייתכן שהוא לעולם לא יסלח לה. תארו לכם כמה תסכול 
היא הייתה חווה אם הייתה מחכה לסליחה שלו שאולי לעולם לא הייתה מגיעה.

הסליחה העצמית חשובה, במיוחד אם אנחנו רוצים לחיות בשלום עם עצמנו. 
עד שלא נסלח לעצמנו, יעלו בנו רגשות אשם או כעס, דבר העלול להביא 

להתפרצות של מחלות.  

היה אצלי מטופל נוסף, שהכעס על ההורים שלו היה מאוד גדול, במיוחד על 
האם שהייתה מכה אותו כשהיה ילד וכשהיה נער בגיל ההתבגרות בכל פעם 
שהיה חורג מההתנהגויות שציפתה שיפגין. לדוגמה כשהיו מתקשרים אליו 

חברים בשעות מאוחרות בערב, במקום להסביר לו שזה מפריע לה, היא הייתה 
מכה אותו. באחת הפעמים, כאשר קבע עם חברים במוצאי יום כיפור, והם 

הגיעו לביתו בערב כדי לשתות משהו לפני היציאה, היא כעסה עליו והכתה 
אותו מכות שהשאירו לו סימנים בכל הגוף, כל זה בגלל שחבריו דפקו בדלת 

הכניסה אחרי השעה תשע בלילה.

“איך אני יכול לסלוח לאמא שלי על זה?” הוא שאל אותי בעיניים נוצצות מדמעות, 
“איך אני יכול לכבד אמא כזאת, כמו שכתוב ‘כבד את אביך ואת אמך’?” שאלות 
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אלו ליוו אותו שנים רבות עד שהגיע אליי, עד שלמדנו מה השיעור שלו מהיחס 
שספג מאמו, עבדנו גם על הכעס שהיה לו על אביו, שלא עזר לו להתמודד עם 

אמו. 

ניתן לומר שהנשמה שלנו היא הבוחרת את ההורים להם ניוולד. למטופליי אני 
אומרת שאולי ההורים בחרו להביא ילד לעולם אך הם לא ידעו מי הילד שייוולד 
להם. למה דווקא הילד הזה בא לעולם? אם המטופל לא רוצה “לקחת אחריות” 
ולראות למה בחר באותם הורים, אני שואלת אם הוא מאמין באלוהים או ביקום 
או בבריאה. לרוב התשובה היא שהוא מאמין בכוח עליון והוא מסכים שייתכן 

והבחירה אכן הייתה של הנשמה שלו.

רצה  סופית  האין  אלוהים/היקום/הבריאה/האנרגיה  האם  דילמה  מתחילה  פה 
ברעתו? אם כן, אז על מי לכעוס? על  האל שהביא אותו לאותם הורים או על 

ההורים?

אני מלמדת את מטופליי שהאל רוצה בטובתם, ושעליהם לבדוק למה הם בחרו 
באותם הורים. מה יוצא להם מזה? מה הרווח שלהם? מה השיעור שלהם?

אם נחזור לדוגמה של המטופל, הוא נוכח לדעת שדפוס הקורבנות חזר על עצמו 
אצלו בתחומי חיים שונים, לא רק מול אמו, אלא גם מול אשתו, ילדיו ובמקום 
להשתחרר  למד  שהוא  לכך  אותו  הביאה  התנהגותו  לדפוס  המודעות  עבודתו. 
מדפוס הקורבן. בעקבות כך, הוא סלח לאמו שהייתה למעשה רק מורה שלימדה 
לאמו;  ובמיוחד  להוריו,  לסלוח  דברים:  שני  למד  וכך,  לקורבן.  להפוך  אותו 

ו”לפטר כל מורה שמלמד אותו להיות קורבן”.

בדקו עם עצמכם באילו תחומים בחייכם או באילו מערכות יחסים אתם אוצרים 
כעס או אשמה, סלחו לעצמכם, או לאחר, והמשיכו הלאה. ניתן לעשות את זה 
פנים מול פנים או ביניכם לבין עצמכם. כתבו על דף את כל מה שמונע ממכם 

לסלוח, ובסופו כתבו: 
אני סולח! / אני סולחת!

רצוי אחרי הכתיבה לקרוע או לשרוף את הדף שעליו כתבתם את הדברים.
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מה מאפשרת לי ביקורת עצמית?

"אם אתה שופט אנשים אין לך זמן לאהוב אותם." 
אימא תרזה

פרק 13
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מה מאפשרת לי ביקורת עצמית?

 "אם אתה שופט אנשים אין לך זמן לאהוב אותם". 
אימא תרזה

כמה פעמים אנחנו שופטים את עצמנו, את המראה שלנו, את הלבוש שלנו, את 
המשקל או הגובה שלנו, כמו גם את ההתנהגות שלנו?

כמה ביקורת עצמית יש לנו על עצמנו?

מתי אנחנו באמת אוהבים ומקבלים את עצמנו?

ביקורת עצמית יכולה להיות שלילית או חיובית. ביקורת חיובית היא כאשר אני 
בודקת את עצמי באיפה אני יכולה לשפר או לתקן את עצמי, כלומר, לבדוק את 
אנחנו  עצמית  ביקורת  באמצעות  שלי.  הכישלונות  את  רק  ולא  שלי  ההצלחות 
לומדים לאן אנחנו רוצים להגיע, מה עוזר לנו להצליח, והאם אנחנו באמת רוצים 

להגיע לשם. 

ביקורת עצמית חיובית יכולה לעורר מוטיבציה. 

יש  היעד שאליו  פעולה.  נקיטת  זאת, מעכבת  לעומת  ביקורת עצמית שלילית, 
לכוון את הכוחות הנפשיים הוא שחרור מן הישן ויצירת דפוס חשיבה חדש.

בדרך כלל, אנשים שנוטים לבקר את עצמם הם אלו שדורשים מעצמם הישגים 
ותוצאות גבוהות. בפועל, ביקורת עצמית, או הלקאה עצמית, אינה מעידה על 

ערך עצמי גבוה אלא על פחד מדחייה ומכישלון. מדוע?

שלו  היכולות  את  ומעריך  בכבוד  לעצמו  שמתייחס  גבוה  עצמי  ערך  בעל  אדם 
מתוך קבלה עצמית, מביא בחשבון שהוא עשוי לטעות. כך, לאחר שטעה, הוא 
ימשיך לראות את עצמו כבעל יכולות ולכן ימעיט בהלקאה או בביקורת עצמית. 
לעומת זאת, אדם בעל ערך עצמי נמוך יראה בכל טעות עדות לחוסר יכולת או 

לחוסר הצלחה וייגרר להלקאה עצמית או לביקורת עצמית.

ההלקאה  בהפסקת  לסייע  העשוי  שלי,  האישית  המאמנת  בפניי  שהציגה  כלי 
העצמית הוא לרשום 30 נקודות חוזק שלי. אפשר גם לבקש מהסביבה הקרובה 
שלכם לומר לכם מהם הדברים הטובים שהם מוצאים בכם. אני יכולה לגלות לכם, 

שעברתי את ה-30.
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באחת הסדנאות שבהן השתתפתי, שמעתי את עודד קטש, לאחר שהפך להיות 
מאמן כדורסל. הוא אמר משפט שהולך איתי עד היום: “אחרי כל המשחק, בין 
אם הסתיים בניצחון או בהפסד, צריך לבדוק מה היה שם.” הוא קרא לזה “ועידת 

חקירה”, ודיבור על למידת לקחים והסקת מסקנות.

רובנו לומדים מטעויות. אך, הרבה יותר יעיל ללמוד מהצלחות. כשאנחנו לומדים 
מטעויות אנחנו לא יודעים בוודאות שמה שתיקנו יוביל להצלחה. צריך לנצור 
את הרגע של ההצלחה, אך לא להישאר באופוריה, אלא להבין מה הביא אותנו 

להצלחה.

בתחרות שחייה הראשונה של בני הגדול ניב, הוא הגיע למקום 9 בשני המקצים 
הייתה  מה  אותו  שאלתי  התעוררה.  מיד  שלו  העצמית  הביקורת  השתתף.  בהם 
והוא הודה שהיא פחות טובה מהתוצאה שהשיג  בזמן האימונים,  התוצאה שלו 
מצב  יותר”.  עוד  הבאה תשפר  ובפעם  שיפרת  “בתחרות  לו:   בתחרות. אמרתי 
שלילית  עצמית  בביקורת  השתמש  שהוא  הבין  והוא  השתפר  מיד  שלו  הרוח 
שהביאה אותו להרגיש רע עם עצמו. בוודאי שזה אינו המתכון לעודד מוטיבציה 

להמשך הדרך.

מוטיבציה,  לחוסר  שלילי,  לרגש  אותנו  תוביל  תמיד  שלילית  עצמית  ביקורת 
לאשמה או לכעס. על מנת להתקדם קדימה לעבר היעד אותו אנחנו רוצים להשיג, 

חשוב לבדוק אם הביקורת העצמית מביאה לרגש שלילי או חיובי.

אז מה מאפשרת לנו ביקורת עצמית?

בעיקר מוטיבציה להצלחה, מיקוד, אפשרות להשתפר ולהתקדם קדימה.

זכרו שכנראה התמקדתם  בכל פעם שאתם מרגישים שהביקורת מפריעה לכם, 
בשלילי, דבר שמוביל לאשמה או לכעס וזה עלול להפריע לכם להתקדם להצלחה. 



67 מפתח לחיי גן עדן - שרית אשרוב

מה יאפשר לי להאמין בעצמי?

"תאמין שאתה יכול ואתה כבר בחצי הדרך לשם."
תאודור רוזוולט

פרק 14
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מה יאפשר לי להאמין בעצמי?

"תאמין שאתה יכול ואתה כבר בחצי הדרך לשם."
תאודור רוזוולט

לכולנו יש אמונות. חלקן מחזקות, חלקן מגבילות ומחלישות.

לא תמיד אנחנו מודעים לאמונות העמוקות שלנו, אך יש לנו את היכולת לזהות 
אותן ולברר אם הן עובדות עבורנו או לא. ואם הן לא עובדות כדאי שנחליף אותן 

באמונות מקדמות.

יום  בכל  אם  אופי.  כתכונות  אותם  לתפוס  נוטים  שאנחנו  הרגלים  יש  לכולנו 
שעובר נבחן את סך המחשבות שלנו, כאילו אנחנו משקפים אותן במכונת רנטגן, 
נוכל להסיק מהמחשבות, מהמילים, מהפעולות ומהתוצאות שלנו על תפיסתנו 

את המצבים והדילמות בהן אנחנו נתקלים ביומיום.

אמונה בעצמך, ביכולות שלך, בעוצמות הפנימיות שקיימות בתוכך, תאפשר לך 
להשיג כל דבר שתרצה.

המחשבות שלנו יוצרות את מה שאנחנו, ומה שאנחנו יוצר את המציאות שלנו.

באחד הימים, כשאירחתי לשנת לילה את אחד הילדים מהקייטנה של הבן הגדול 
שלי, ניב, מצאתי בבוקר למחרת בתיק של אותו חבר את אוסף הגוגוסים )משחק 
של דמויות מפלסטיק שבאותה תקופה היה נהוג לאסוף( של הבן הקטן שלי נועם. 
שאלתי את החבר על כך והוא אמר שניב נתן לו אותם. אמרתי בצורה מנומסת 

שזה לא שלו, ושלא ביקשו מנועם רשות ולכן הוא צריך להחזיר לו אותם.

לא אמרתי מילה בדרך לקייטנה. השארתי את השיחה לצהריים כשאהיה עם ניב 
לבד. כששאלתי אותו למה הוא עשה זאת, הוא לא ידע לענות לי. שאלתי אותו 
האם פחד שאם לא ייתן לחבר את האוסף, הוא יפסיק להיות חבר שלו? ניב ענה 
לו  יוכל לצפות בטלוויזיה. אמרתי  ולא  ייענש  הוא  ומיד שאל אותי אם  בחיוב 
שלא, שעליו להיכנס לחדרו ולכתוב 30 דברים טובים שמתארים אותו, ושבזכותם 
כדאי לילדים אחרים להיות חברים שלו. ניב נכנס לחדרו ואחרי כחצי שעה יצא 

עם הרשימה שאותה קרא במשך 30 הימים הבאים בכל לילה, לפני השינה.

התנהגות כזו מצדו לא חזרה על עצמה לעולם.
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עוד סיפור שממחיש את כוחה של האמונה בעצמנו הוא הסיפור הבא:
לפני כמה שנים שמעתי ריאיון עם יובל המבולבל שבו סיפר על הקשיים בתחילת 
דרכו. אף חברת הפקה לא רצתה להשקיע בדיסק שלו והוא היה צריך לפתוח את 
כל תכניות החיסכון שלו... המקרר שלו היה ריק, כי את כל כספו הוא השקיע 
הראשון שלו שהפך  הדיסק  את  הוציא  הוא  תהליך,  בסופו של  הדיסק.  בהפקת 

להצלחה.

קשה  ביקורת  כתבת  לו  והראה  צפיר  טוביה  עם  סיפר שכשנפגש  יובל  בריאיון 
שנכתבה עליו,  טוביה אמר לו, “כולנו עברנו בדרך הזאת והכי חשוב בכל המסע 

הזה הוא לאמין בעצמך ובמה שאתה רוצה לתת לעולם.”

וכמו במילות השיר “אני מאמין בעצמי” של יובל המבולבל:

ואני מאמין בעצמי 
מסתכל קדימה ומביט על הכוכב 

ויודע שהזמן לפעול זה רק עכשיו 
אל הלא-נודע אני יוצא היום 

ובליבי החלום.
וגם אם לפעמים הדרך לא קלה 

קשה להתקדם ויש מכשול בכל פינה 
בתוך תוכי יש קול קטן שלי תמיד אומר 

להמשיך ולא לוותר
ואני מאמין בעצמי... 

תרגיל:
בדקו באילו תחומים בחיים אתם לא מאמינים בעצמכם, ורשמו בכל תחום שכזה 

את נקודות החוזק שלכם בתחום זה.

לדוגמה, אם אתה לא מאמין שתוכל להיכנס לזוגיות שאתה רוצה, כתוב 30 סיבות 
לכך שבחורה עשויה לרצות לנהל איתך מערכת יחסים זוגית. או, אם את רוצה 
להתקדם בתפקיד בעבודה, כתבי 30 סיבות לכך שכדאי למנהל שלך לתת לך את 

התפקיד שאת רוצה.
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מה יאפשר לי לשחרר רגשות אשמה?

"המצפון הוא תוצאה של ויתור על דחפים." 
פרויד

פרק 15
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מה יאפשר לי לשחרר רגשות אשמה?

"המצפון הוא תוצאה של ויתור על דחפים." 
פרויד

החבר הראשון המשמעותי ביותר שהיה לי לפני אבי ילדיי, היה בכיתה י”א. 
היינו חברים כמעט שנתיים וכנערה מתבגרת שרצתה לטעום מכל העולם, 

ושהערכים שלה לא אפשרו לה לשקר או לבגוד, נפרדתי ממנו. באותה תקופה 
הוא היה בקורס קצינים, וקיבל את הפרידה קשה. באותה תקופה הוא היה חייל 

בודד מאחר שהמשפחה שלו הייתה בשליחות ולא הייתה לו את התמיכה לה 
היה זקוק אחרי הפרידה. כך, הוא נפל מקורס קצינים. אחרי כמה חודשים רציתי 

לחזור ולחדש את הזוגיות ביננו, אבל זה היה מאוחר מדי. הוא לא היה מעוניין 
ואני ניסיתי להמשיך הלאה, אבל לא ממש הצלחתי. כל הקשרים עם בחורים 

שהיו לי באותה תקופה, לא החזיקו מעמד יותר מחודש חודשיים, אם בגללי או 
בגלל הבחור. לאחר כעשר שנים שבהן לא יצרתי קשר משמעותי עם גברים, 

הבנתי שאני זקוקה ללמידה ולבחינה עצמית. 

החלטתי על תקופת התנזרות מדייטים והייתי עם עצמי במשך שנתיים. למדתי 
לאהוב ולקבל את עצמי. הרגשתי שהעניין עם אותו חבר בתיכון לא סגור ושמגיעה 
כל  ובכלל,  יפה  נפרדים  איך  ידעתי  לא  נעשו.  איך שהדברים  על  התנצלות  לו 
פרידה שבה אחד הצדדים לא מעוניין בפירוק הקשר, משאירה הרבה כעס ותסכול 
באוויר. החלטתי שאם אני רוצה להתקדם קדימה אני חייבת לבקש ממנו סליחה.

חיפשתי את הכתובת החדשה שלו, הגעתי לדירת הרווקים שלו וביקשתי ממנו 
סליחה. הייתי חייבת לעצמי לנקות את רגשות האשמה. הוא צחק ואמר שסלח לי 
מזמן ושהוא המשיך הלאה. הבנתי שעצם העובדה שאני מרגישה אשמה, פירושה 

שאני היא זו שצריכה את הסליחה, סליחה לעצמי.

לי  תעזור  שהסליחה  הבנתי  לסלוח?  לי  יאפשר  מה  בפרק  כתבתי  שכבר  וכפי 
להתקדם קדימה. חודשיים לאחר מכן הכרתי את בעלי ואב ילדיי, שלימים הפך 

להיות הגרוש שלי.

אם נחזור לסיפור של אותה אישה שמשפחתו של בעלה לשעבר החרימה אותה, 
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לעצמה  לסלוח  לומדת  הייתה  לא  היא  אם  הרי  סליחה,  בקשה  שהיא  אחרי  גם 
היא הייתה מסתובבת בעולם עם רגשות אשם לנצח. אחרי שהיא למדה לסלוח 
לעצמה, היא הכירה גבר חדש שאיתו בנתה מערכת יחסים נפלאה, ויותר מזה, 

היום היא בקשר נפלא עם הגרוש שלה והמשפחה שלו.  

רגשות אשם מפריעים לנו להתקדם הלאה. זכרו שאשמים יש רק בבית משפט, אז 
עשו “משפט צדק” וסלחו לעצמכם.

בדקו איפה יכולתם לשפר, וודאו שלהבא זה לא יקרה לכם. הרי מה שקרה קרה 
ולא ניתן לחזור לאחור. אי אפשר לשנות את העבר, אך אנחנו יכולים לשנות את 

העתיד שלנו על ידי סליחה עצמית.

אנחנו יכולים להשתחרר מרגשות אשם כאשר אנחנו סולחים לעצמנו על 
המעשים, על הטעויות ועל השגיאות שעשינו בדרך.

כהורים אנחנו פעמים רבות מרגישים רגשות אשם במיוחד כאשר אנחנו רוצים 
להציב גבולות. גבולות זה משהו שקשה לנו לקבל וגם לתת.

האם נכון להציב גבולות?
מהו הגבול בהצבת גבולות?

כילדה לא הציבו לי גבולות. אף פעם לא אמרו לי מתי לחזור מחברות או 
ממסיבות. אף פעם לא אמרו לי מתי להכין שיעורים או בדקו לי אותם. לא 

אמרו לי עם מי להסתובב ועם מי לא.

כאם, אני שמה לב שהילדים שלי זקוקים לגבולות. הם נותנים להם ביטחון. כך 
הם מרגישים מוגנים. הם לפעמים מבקשים את הגבול. למרות זאת, עדיין מאוד 

קשה לי להציב להם גבולות... מדי פעם מתגנבות להן רגשות אשם...

נשמע מוכר?

באחד הקורסים שבהם השתתפתי במסגרת התנדבותי לפרוייקט “אם לדרך” 
שמלווה אימהות לאחר לידה, שמעתי את הביטוי “שם נרדף לאמא זה רגשות 

אשם”.

זכרו שאנחנו בני אדם ומותר לנו לטעות. חשוב רק לזכור ללמוד מהטעויות 
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האלה, לצמוח ולגדול מהן וכאשר אנחנו מצליחים ללמוד מהם, רגשות האשמה 
מתפוגגות כלא-היו.

אחד הגורמים שגרם לי ולמטופלות שלי להרגיש רגשות אשמה זה הצבת 
גבולות. 

אם גם לכם יש רגשות אשם מול הילדים, זכרו שכשאתם מציבים גבולות אתם 
עוזרים להם להרגיש בטוחים ומוגנים יותר. 
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האם עשיתי את המאה אחוז שלי פה?

 "יעילות היא לעולם אינה מקרית. היא תמיד 
התוצאה של מחויבות למצוינות, 
חכמה, תכנון ומאמץ ממוקד."

פאול מייר

פרק 16
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 האם עשיתי את המאה אחוז שלי פה?

"יעילות היא לעולם אינה מקרית. היא תמיד התוצאה של מחויבות למצוינות, 
חכמה, תכנון ומאמץ ממוקד."

פאול מייר

כשאנחנו עושים משהו ברמה של 100 אחוז, כלומר, עושים את המיטב מבחינתנו, 
אנחנו מרגישים טוב עם עצמנו. ספר משמעותי שלמדתי ממנו רבות הוא ארבע 
המיטב.  את  לעשות  על  מדבר  הרביעי  ההסכם  מיגל.  דון  רואיס  של  ההסכמות 

לעשות 100 אחוז לא פחות ולא יותר.

אם נעשה פחות מ 100 אחוז, פחות מהמיטב, אנחנו עלולים לחוש החמצה. כאשר 
יש לנו תחושת החמצה, נולד רגש אשמה, כעס, תסכול ולא נוכל להתקדם ולחיות 

בשלום עם עצמנו.

גם אם ננסה לעשות משהו שהינו “מעבר לכוחותינו”, נאבד את כוחנו ואת האיזון 
בחיינו.

לכן חשוב לעשות את המיטב בכל מה שאנחנו עושים.

יש מטופל קבוע אשר מגיע אלי כדי לשפר את ההישגים בעסק שלו. הוא עצמאי 
לעובי  לרדת  כשהתחלנו  שכיר.  להיות  לחזור  ולא  זו  בדרך  להמשיך  ומעוניין 
הקורה ולבחון את המחסומים שלו להצלחה, ראיתי שהוא לא ממוקד ב 100 אחוז 
בית,  עבודה,  שונים.  בתחומים  למשימות  מחולק  שלו  היום  עושה.  שהוא  במה 
אישה, ילדים וכדומה. בכל אחד מהתחומים הוא לא נותן את כל כולו. לעומת 
ההפוכה  לתוצאה  שמביא  דבר  לכוחותיו”,  “מעבר  משקיע  הוא  בעבודה  זאת, 
מהרצוי, כלומר לירידה ביעילות שלו. הוא עייף מאוד, לא מרוכז, מחפש כל מזון, 
כמקור לאנרגיה. זה גובה ממנו מחיר גם בחייו האישיים. כשהוא נמצא עם ילדיו, 
הוא לא נותן את כל כולו, כלומר, נותן פחות מ 100 אחוז, זאת מאחר שראשו 
טרוד בענייני עבודה. התנהלות זו מצביעה על חוסר איזון בחייו, שגורם לבעיות 

בעבודה ולחוסר סיפוק מהתפקוד שלו כהורה.
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חילקנו את לוח הזמנים שלו כך שיקדיש את כל כולו בכל חלק של היום לאותו 
וכשהוא עם הילדים, או עם  יתרכז בעבודה  תחום בלבד: כשהוא בעבודה, הוא 
אשתו, יתרכז בהם ולא בעבודה. כמו כן, השארנו לו זמן איכות עם עצמו לצפייה 
בטלוויזיה ולספורט. כל זה הכניס סדר לחייו וכמובן שהתוצאות בשני התחומים 

היו בהתאם.

כאשר יש לנו יותר סדר וארגון בחיים, ואנחנו משקיעים 100 אחוז מעצמנו במה 
שעלינו לעשות, התוצאות שלנו ימריאו שחקים!

ערכו רשימה באיזה תחום בחייכם אתם לא נותנים את כל כולכם. בדקו איפה 
אתם נותנים פחות, ונסו לתת יותר, ואיפה אתם נותנים יותר מדי, כך שזה בא 
על חשבון תחומים אחרים, וצמצמו. זה תרגיל שמצריך מכם להיות מאוד כנים 

עם עצמכם.

זכרו:
כאשר אנחנו מרגישים אשמים לרוב זה בגלל שלא נתנו את ה-100 אחוז שלנו.

כאשר אנחנו מרגישים מותשים זה בגלל שפעלנו “מעבר לכוחותינו”.

לתת את המירב בכל תחום משמעותי בחיינו, יביא אותנו לאיזון.



79 מפתח לחיי גן עדן - שרית אשרוב

מה יאפשר לי לחיות באיזון?

 "החיים הם כמו רכיבה על אופניים, 
 בשביל לשמור על איזון 

אתה חייב להמשיך להתקדם."

 אלברט איינשטיין

פרק 17
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מה יאפשר לי לחיות באיזון?

 "החיים הם כמו רכיבה על אופניים, בשביל לשמור על איזון 

אתה חייב להמשיך להתקדם."
 אלברט איינשטיין

לפעמים, למרות שאנחנו נותנים 100% מעצמנו, אנחנו מצויים בחוסר איזון.

חוסר איזון יכול להיות אל מול הילדים שלנו.

חוסר איזון יכול להיות בחשבון הבנק שלנו.

אנחנו יכולים לאבד את האיזון בתחומים רבים.

לרוב זה קורה כשאנחנו לא מפרגנים לעצמנו ואנחנו שמים את האחר ואת צרכיו 
לפנינו. שם האיזון לרוב מופר מיד, כי רוב תשומת הלב שלנו הולכת לאחר ולא 

אלינו.

זאת  ובכל  לעשות  רוצים  ממש  לא  שאנחנו  דברים  עושים  אנחנו  רבות  פעמים 
עושים אותם רק כדי שיהיה “שקט תעשייתי”, כדי שלא יכעסו עלינו וכדי שלא 

נרגיש רגשות אשם אם נבחר לומר “לא!”.

הילדים שלי לימדו אותי להגיד “לא” לאנשים. נוכחתי לדעת שכשאני אומרת 
“לא” לילדיי, גם אם הם כועסים עלי, הם עדיין אוהבים אותי )וגם כשאני כועסת 
עליהם אף פעם לא הפסקתי לאהוב אותם(, אך בתור ילדה האמנתי שאם אגיד 
את צמד המילים “לא רוצה” עלולים להפסיק לאהוב אותי או לא לרצות להיות 

בחברתי, דבר שהכניס חוסר איזון רב לחיי.

נאמנה  עצמי,  עם  בשלום  חייה  אני  שכאשר  הבנתי  כאמור,  לאם,  כשהפכתי 
לעצמי, וכמובן נמצאת באיזון עם עצמי, הילדים שלי שמחים ומאושרים יותר.

לקח לי קצת זמן להבין את זה וגם כשהייתי אומרת “לא”, כדי לא להרגיש רגשות 
אשם, הייתי כועסת עליהם שהביאו אותי למצב הזה שלא אהיה נאמנה לעצמי, 

דבר שיצר חוסר איזון ושלווה בבית.

למדתי שאם אני אומרת “לא” אני צריכה להתכוון לזה בדיוק כמו כשאני אומרת 
“כן”.
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אתן דוגמה שתפשט את דבריי. הבן הגדול שלי נהג לבקש שאבוא לקחת אותו 
מבית הספר בכל פעם שירד גשם, אם בגלל שהוא שכח מטריה או בגלל שלא 
רצה ללכת ברגל. מדובר על מרחק הליכה של 2 רחובות מקבילים לרחוב של 

הבית שבו גרנו.

בכל פעם שהוא היה מתקשר והייתי עסוקה עם לקוחה, ניסיתי להסביר לו שאני 
לא יכולה לבוא. הוא היה כועס ואני הייתי באה לאסוף אותו וכועסת עליו. לימים 
למדתי שאני משרישה בו את התפיסה שאסור להגיד “לא”. בעקבות זאת, שיניתי 
את התנהגותי כך שבכל פעם שהוא התקשר, הייתי אוספת אותו רק אם הייתי 
פנויה, וכשלא הייתי פנויה, הוא פשוט חיכה עד שהתפניתי, או שהיה  מסתדר 

לבד. כך הכנסנו יותר איזון, שלווה ורוגע לביתנו.

בדקו איפה יש חוסר איזון בחיים שלכם, מה מונע מכם להכניס איזון, איפה יש 
הייתי  אם  איזון?  לחוסר  לכם  וגורם  אתכם  מפחיד  משהו  האם  לשיפור,  מקום 
ממשיכה לנסות ְלָרצֹות את הבן שלי, היה נוצר חוסר איזון במערכת יחסים שלנו.

אתן לכם דוגמא נוספת של איזון במשקל גוף 
ק”ג  כמה  לי  נשארו  רזה,  יחסית  אדם  אני  אוכל.  עם  כמו  במידה,  צריך  הכל 
מיותרים אחרי שהפסקתי לעשן. אני מעולם לא עשיתי דיאטה ועדיין אני רזה כי 
אני אוכלת הכל מהכל ובמידה, פשוט קשובה לבטן, אוכלת מאוזן בלי פחד שמא 
אני אפסיד משהו או אם לא סיימתי בצלחת. המשקל שלי מאוזן כבר יותר מ 10 
שנים. גם אחרי שנכנסתי להריון אכלתי מאוזן ולא בגלל שאני בהריון אני צריכה 
לפצות את עצמי ולאכול פי 2, פשוט הייתי קשובה לבטן אם יש מקום או לא. אף 

פעם לא הייתי מגיע לפיצוץ של אוכל כזה שאי אפשר לזוז.

טיפ קטן לכל אלה שרוצים להכניס איזון במשקל גוף שלכם. לאכול מהבטן ולא 
לאכול מהראש. 

איזון מאוד חשוב להרמוניה פנימית עם עצמנו. 

גם סדר וארגון בבית מכניסים איזון לחיינו.

בלגן! !!! יש לי בלגן בחיים!

בדרך כלל אנשים שמגיעים אלי ומספרים לי על הבלגן שיש להם בחיים לרוב 
הם גם חיים בבלגן גם בבית. ואם לא בבית אז בחלקים מהבית.
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פעמים רבות כשאנחנו רוצים להכניס סדר בחיים נבדוק איפה בבית יש לנו בלגן 
או  זה במטבח  ליד המיטה...אם  זה ערימת ספרים  ..אם  בגדים  זה בארון  ...אם 
ברכב או בתא המטען ברכב... כדי שיהיה לנו סדר בראש או בחיים נכניס קצת 

סדר במרחב האישי שלנו.
תנסו את זה. קחו לעצמכם כל פעם “פרוייקט” אחר ותראו איך זה משפיע עליכם 

בחיים האישיים. 

גם פה אנו חייבים לשבת עם עצמנו ולראות בכנות איפה אנחנו יכולים להכניס 
יותר איזון בחיים שלנו, איפה אנחנו יכולים להכניס סדר במרחב האישי שלנו 

כדי לאפשר איזון, רוגע ושלווה בחיים.
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האם אני מוכן לקבל עזרה?

"אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי?" 
תהילים

פרק 18
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האם אני מוכן לקבל עזרה?
"אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי?" 

תהילים

במהלך טיפול אמרה לי מטופלת שיש לה הכל בחיים ובכל זאת היא לא אדם 
שמח. התחלנו לנבור בעברה ולא עלו יותר מדי דרמות שלא ניתן היה לטפל בהן 
ולהכניס שמחה לחייה. היא סיפרה שעברה חרם בבי”ס, ושקיבלה מכות מהוריה 
בגלל שהייתה מרדנית. אבל היא כבר סלחה והמשיכה הלאה. היא לא הבינה איך 

היא כבר אם לבן מקסים ועדיין לא מרגישה שמחה.

מיני  ניצול  של  מקרים  מספר  ובעיתונות  בטלוויזיה  פורסמו  תקופה  באותה 
ולא  גדול  בעצב  אליי  התקשרה  היא  מפגשים  כמה  אחרי  הקרובה.  בסביבה 
הפסיקה לבכות, “אני יודעת למה אני לא אדם שמח!” “קברתי משהו בחיים שלי 
שרק עכשיו התחיל לצוף, בעקבות כל מיני כתבות שראיתי בטלוויזיה”. הקשבתי 

לה וניסיתי להבין מבליל המילים שלה מה היא מנסה לומר לי.

בשכנות  בבניין  גרה  היא   .5 בת  כשהייתה  לה  שקרה  במה  אותי  שיתפה  היא 
לאשה צרפתייה והבן שלה. הבן היה באותה תקופה בן 15. היא לא ממש זוכרת 
את הפרטים המדויקים כי עברו יותר מ 25 שנה, אבל היא זוכרת שהיא הייתה 
עולה אליו לדירה ומשחקת איתו. הוא הקדיש לה תשומת לב, שהייתה חסרה לה 

באותה תקופה מהוריה. 

אותה  לימד  הוא  פרט מאוד חשוב.  זכרה  היא  אך  פרטים  זכרה הרבה  לא  היא 
לגעת בו, כך שהפיק מהמגע סיפוק מיני. היא הוסיפה וסיפרה שזכור לה שהייתה 
חולה לעיתים תכופות באותה תקופה. היא סבלה מדלקות גרון והייתה נשארת 
בבית עם סבתה. הוריה לא ידעו על הקשר. היא שיתפה אותי אחרי שהדבר נשכח 

מזיכרונה במשך השנים.

משהו בטיפול כנראה גרם לה להיפתח מול עצמה ודברים מהעבר החלו לצוף.

מאחר שהרגשתי שזה לא התחום שלי, המלצתי לה לקבל טיפול ממומחה לניצול 
ותקיפה מינית. מלבד לחזק אותה לא יכולתי לעזור לה לפתור הבעיה. אך היא 

סירבה לקבל עזרה מבעל מקצוע בתחום.
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כמה שנים מאוחר יותר, דרכינו שוב נפגשו והיא שיתפה אותי שלאחר 4 שנים 
היא אזרה אומץ והלכה לקבל עזרה שבעקבותיה עברה תהליך במרכז לתקיפה 
מינית והודתה לי על כך שהפניתי אותה לשם. אמנם לקח לה 4 שנים לקבל עזרה, 

אך היום היא אדם שמח ומלא באופטימיות. 

לפעמים יש מצבים שבהם אנחנו לא מעוניינים לקבל עזרה. היה חשוב לי לשתף 
אתכם בסיפור הזה המצביע על כוחה של עזרה מתאימה לחיים מלאי שמחה.

אם אתם מעוניינים להכניס לחייכם שמחה, ביטחון, רוגע ושלווה פנימית, לכו 
לקבל עזרה.

זה אפשרי, וכמי שמאמינה בכוחו של טיפול, אני יכולה לשתף אתכם שאני בעצמי 
הולכת לטיפולים כבר שנים רבות על מנת שלא להותיר בחיי זכר לתסכול ולצער 

שליוו אותי בעבר.

אני רוצה לחיות פה את חיי גן העדן.

האם גם אתם מוכנים לקבל עזרה ולחיות בשלום עם עצמכם, חיי גן עדן?
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בפני מי אני צריך להוכיח את עצמי?

 "אל תתנו לרעש של דעות של אחרים
 למנוע מהקול הפנימי שלכם להישמע."

 סטיב ג'ובס

פרק 19
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בפני מי אני צריך להוכיח את עצמי?

"אל תתנו לרעש של דעות של אחרים למנוע מהקול הפנימי שלכם להישמע."
 סטיב ג'ובס

כאמור, כילדה רציתי להיות מקובלת ותמיד נצמדתי לאנשים שפחות רצו בחברתי. 
כמובן שלא שמתי לב לזה ותרגמתי את זה כאילו “אני מנודה מהחברה”.

לפני כמה שנים כשעבדתי במכון יופי עשיתי מילוי ציפורניים ללקוחה שבדרך 
כלל נהגה לקבל שירות מעובדת אחרת במכון.

היא שאלה אותי אם אני זוכרת אותה ואמרתי שכן. “את עושה מילוי אצל...”

אז היא אמרה: “וחוץ מזה?”

הסתכלתי עליה מסוקרנת... )לצערי אני לא חזקה בפרצופים(. 

“היינו באותה כיתה”. אמרתי לה שזה לא ייתכן כי הייתי בוודאי זוכרת את השם 
שלה, אז היא אמרה “נכון, שיניתי את השם כי השם שלי לא היה שם ישראלי. 
תמיד רצינו להיות חברים שלך ואת רצית להיות רק עם המקובלים ואלינו לא 

שמת לב”.

שגם  לעצמי  להוכיח  שהתאמצתי  השנים  על  החמצה  תחושת  וחשתי  הופתעתי 
אני יכולה להיות מקובלת בחברה, שגם אני טובה ומוכשרת ושיראו אותי ומרוב 
אחרות  שבנות  לב  שמתי  לא  בכיתה,  המקובלות  הבנות  עם  להתחבר  מאמצים 

רוצות בחברתי. 

גם היום אני נתקלת בסיפורים דומים של לקוחות שמגיעות אלי לסדר ציפורנים 
ומשתפות אותי בבעיות עם הילדים שלהן.

היום הייתה אצלי לקוחה שרצתה להתייעץ לגבי הבת שלה, שסובלת מהצקות 
וממכות בבית הספר. 

היא שאלה אותי “האם זה נכון להגיד כל הזמן למורה? האם זה לא יגרום ליותר 
נזק אם היא תלשין?”

בשנייה הראשונה רציתי להגיד “כן, היא צריכה לספר למורה”, אבל אז שאלתי 
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אותה “האם שאלת אותה מה היא רוצה להשיג בזה כשהיא פונה כל הזמן למורה?” 
לא כל פעם צריך לפנות למורה, אפשר ללמד את הילדים להיות קשובים לעצמם, 
מבלי להוכיח את עצמם או לאחרים מה הם שווים , ברגע שמחזקים את הדימוי 
העצמי שלהם שהם לא צריכים להוכיח לאחרים כמה הם שווים, זה מחזק אותם 
חשוב  ומכות,  התעללות  של  חריגים  במקרים  להיפסק.  מתחילות  ההצקות  ואז 
לדווח למורים או למנהל/ת של בית הספר כדי להפסיק את זה. הילדה לא צריכה 

להגיע לבית הספר עם פחדים מפני התעללות של ילדים. 

וכל הזמן הייתי צריכה להתאמץ להוכיח  גם אני בילדותי קבלתי מכות מבנים 
את עצמי שאני שווה להם ושאני טובה רק כדי שלא ירביצו לי או יתעללו בי. 
אני בטוחה שאם הייתי משתלבת עם הילדים הפחות מקובלים ופחות מתאמצת 
כיתה,  למסיבות  אותי  שיזמינו  אותי,  שיראו  המקובלים  מול  עצמי  את  להוכיח 
היום  יודעת  אני  לי.  מרביצים  היו  ולא  שלי  העוצמה  על  שומרת  לבטח  הייתי 
בראייה אחורה שאותם ילדים לא באמת היו רעים הם פשוט זיהו את החולשה 

החברתית שלי ולכן הם ניצלו את המצב והתעללו בי.

צריך לבדוק עם הילדים שלנו מה באמת הם מחפשים. 

צריך לעודד אותם להיות במקום שבו הם רצויים ולא במקום שהם לא.

ילדים שלא מעוניינים בחברתם  יש  גם אם  מיוחדים  להזכיר להם עד כמה הם 
תמיד יש כאלו שכן רוצים אותם. 

האם זה צורך כזה שאנחנו מחפשים את הלא מושג?

בפני מי עלינו להוכיח את עצמנו?

האם בפני העולם שיקבלו אותנו או יאהבו אותנו או פני עצמנו שאנחנו מסוגלים 
ויכולים להצליח? או גם וגם? 

באחד הימים הייתה לי שיחה עם אחת המטופלות שלי שסובלת ממחלת נפש לפי 
ההגדרה הקונבנציונלית.

היא פתחה בשיחה ואמרה שאף אחד לא מאמין בה ומיד הוסיפה “אני יודעת שאת 
תגידי שמה שחשוב זה שאני מאמינה בעצמי...”. 
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ובכל זאת האמונה בעצמה לא עזרה לה לצאת מהמסר השלילי שקיבלה מהסביבה 
לחזק  היה  שאמור  שלה,  הפסיכיאטר  ואפילו  חבריה  אמה,  כגון  שלה  הקרובה 
זה מאוד מקומם  ותבריאי”. אותי  ואמר לה “אין סיכוי שתצאי מהמחלה  אותה 
לשמוע דברים כאלה, אפילו אם הכוונה שלו הייתה שלא תפתח ציפיות, כדי שלא 

תתאכזב ותיפול.

היא אמרה לי שתוכיח להם שתצא מזה!

הסברתי לה שאם היא תהיה עסוקה בלהוכיח להם, זה לא ממש יצליח כי בכל 
פעם שיופיע עוד משפט בסגנון של “את לא תצאי מזה” היא עלולה להישבר 

ובסוף להאמין בזה.

היא עלולה לאבד מכוח האמונה שלה.

לכן כיוונתי אותה לחזק את האמונה שלה בעצמה, לראות איך היא יכולה לחיות 
בתדר חיובי, להכניס יותר שמחה לחייה ולהיות עסוקה בעיקר בלהוכיח לעצמה 

שהיא יכולה.

הצורך להוכיח שאנחנו הכי טובים מתחיל עוד בילדות. ילדים קטנים שעושים 
זה  הכבוד!”  “כל  מהסביבה,  התלהבות  לקריאות  לרוב  זוכים  לראשונה,  משהו 

מלווה אותנו גם בהיותנו מבוגרים, ואנחנו נוהגים כך גם כהורים.

באחת התוכניות בטלוויזיה, “בדמותה”, הוצגה שיחה בין אם לבת. הבת הייתה 
בפן  אם  בחיים,  מלהצליח  אותה  עצר  לא  פעם  שאף  דבר  עודף,  משקל  בעלת 
החברתי או המקצועי. כולם אהבו אותה. אבל לא משנה כמה היא הצליחה, היא 
תמיד התעסקה בתוך תוכה בלעשות רושם ולהוכיח את עצמה אל מול אמה, כדי 
שתקבל אותה כפי שהיא, למרות שהיא שמנה. השיחה הייתה מאוד מרגשת. אמה 
בכלל לא ידעה על זה כי תמיד הייתה אומרת לה כמה היא מדהימה ומוכשרת 
אך מיד אחרי מסר חיובי, היא הייתה מוסיפה אבל אם..., תוספת שכללה ביקורת 

כלפי הילדה. 

כדי להשתחרר מה”כלא” של מה יגידו עלינו ומה חושבים עלינו, עלינו להתמקד 
במה אנחנו חושבים על עצמנו.
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נקודה למחשבה:
האם התנהגותי נובעת מזה שאני רוצה להוכיח את עצמי בפני הוריי, הסביבה 

ושאר העולם?

האם אני רוצה להוכיח משהו לעצמי?

איפה שמרגיש לכם נעים להיות בו – שם תהיו! 

תעשו מה שטוב לכם, ללא התחשבות באף אחד ומבלי לחשוב איך אתם נראים 
 בעיני אחרים. 

בדקו אם מה שאתם עושים זה נאמן לכם ולערכים שלכם ? אם אתם פועלים 
כדי להרשים אחרים , או ממקום של להוכיח את עצמכם מול הסביבה שלכם?
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 מה יאפשר לי להגיע להרמוניה 
עם הסביבה?

 "הדרך הטובה ביותר לחסל אויב 
היא להפוך אותו לחבר."

אברהם לינקולן

פרק 20
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מה יאפשר לי להגיע להרמוניה עם הסביבה?

"הדרך הטובה ביותר לחסל אויב היא להפוך אותו לחבר."
אברהם לינקולן

להגיד את האמת או לא? 

ואם האמת פוגעת? ואפגע במישהו בדבריי, מה לעשות? להגיד או לא להגיד?

באחד הימים הייתה אצלי לקוחה שסיפרה לי שהיא בסיטואציה לא נעימה מול 
חברה אם להגיד לה את האמת או לא. מצד אחד היא מרגישה שאם היא לא 

תגיד את האמת היא תהיה צבועה ואם היא כן תגיד את האמת היא תיפגע ולא 
תהיה חברה שלה. מה עושים במקרה כזה? 

האם עדיף לה לנהוג בצביעות כדי לא לריב ולא לפגוע?

לילדים שלי אני תמיד אומרת - אתם אלה שבוחרים להיפגע או לכעוס.

אף אחד באמת לא יכול לפגוע באף אחד אחר אלא אם אנחנו בוחרים שלא 
במודע להיפגע.

כאשר אנחנו מוצאים את עצמנו נפגעים או נעלבים גם אם הצד השני באמת 
הכאיב לנו, אם נבדוק טוב ונשאל את עצמנו האם הוא רצה לפגוע בנו בכוונה, 
לרוב התשובה תהיה שלא היתה לו כוונה לפגוע בנו. ברוב הפעמים כשאנחנו 

נפגעים, כועסים או נעלבים, זה מעורר איזה זיכרון ישן של אירוע בעברנו 
שגרם לנו לרגש שלילי. 

אז מה עדיף - להגיד את האמת או לשמור בבטן?

לפעמים אנו אוגרים ואוגרים רק כי לא נעים לנו, אבל זה יכול להתפרץ וחבל, 
כי אם היינו אומרים מה אנחנו חושבים מלכתחילה, זה היה יכול להיפתר 

ולמנוע מריבה. אם הדברים הנאמרים באים מאמת פנימית ולא מתוך מצבור 
של מצבים לא נעימים שצריכים להיפטר מהם זה בהחלט היה מונע מריבה... 

סטיתי מעט מהנושא כי האמת יכולה להיאמר בצורת “ביקורת” או הערה 
בונה. יש לי חברה טובה שבעבר הייתה מאחרת למפגשים שלנו באופן קבוע. 
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בהתחלה זה הפריע לי פעם אחר פעם עד שכמעט ויתרתי על הקשר כי זה גרם 
לי לתחושה לא נעימה לחכות לה בכל פעם. בסוף בחרתי לשתף אותה במה 

שמפריע לי מבלי לחשוף את כל המחשבות שלי עליה והבעיה נפתרה. היום לא 
קורה שהיא מאחרת מבלי להודיע לי...

 המסקנה: לא לשמור בבטן. 
לפעמים הערה בונה יכולה לקדם את הצד השני מאוד. ברוב המקרים, זה עשוי 

לפתור בעיות עתידיות. האמת צריכה להיאמר ברגישות ובעדינות, מבלי לפגוע 
באחר ובעצמנו.

זכרו אי אפשר לקחת אחריות על הרגשות של האחר, אלא רק על שלנו...

של  מקום  מתוך  סיטואציות  נוצרות  איך   , קשה  מאוד  מקרה  של  דוגמא   עוד 
פגיעות ללא התבוננות פנימה וגורמות לתוצאה בלתי הפיכה רק בגלל כעס או 

פגיעות. דוגמה מאוד כואבת כאשר יש חוסר הרמוניה עם הסביבה:

שבועיים אחרי יום ט’ באב, אנשים צמו באותו יום ֵאֶבל וזה היה על שנאת אחים 
לפני הרבה מאוד שנים.

באותו שבוע היה הרצח הנוראי של ילדה בת 16. כמה שנאה כמה כאב. רצח על 
זה שהיא חיה חיים שונים מהנורמה המקובלת על החברה, כי היא אוהבת נשים. 
היא חגגה עם חבריה ההומואים והלסביות וסיימה את חייה באכזריות בגלל חוסר 

הרמוניה.

כל  בגלל  עיתונים  קוראת  או  חדשות  שומעת  לא  שאני  יודע  אותי  שמכיר  מי 
הדברים הנוראיים שקורים בארץ.

הרי איך אני יכולה לתרום ולעזור?

ואני כן פתוחה לשמוע רק את הדברים החשובים....אי אפשר שמקרה כזה יעבור 
לידי. ההרגשה הייתה נוראית, איך שנאת אחים עדיין קיימת בעולם שלנו?

כמה כואב שילדה בת 16 צריכה להקריב את נשמתה למען אותה קהילה שאנחנו 
יכולים לקבל אותה באהבה  מבלי הצורך במוות והקרבה.
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אותו  ששר  "יותר"  לשיר  שלי  הטלפון  הצלצול  את  שיניתי  שבוע  באותו 
שלי...  הגדול  הבן  של  סיום  במסיבת  ראשונה  פעם  אותו  שמעתי  רוזן,   אבישי 

והפזמון הוא....”יותר אהבה יותר הקשבה. “..
בואו נכניס יותר אהבה יותר שמחה לעולם....

מילות השיר:
“נלמד לחיות עם מה שיש לא נחפש דבר אחר 

אבל נמשיך ונבקש מילת תפילה אחת יותר 
מתי נהיה יותר קרובים עד שנרגיש ונוותר 

כולם רוצים להיות טובים אבל אפשר היה יותר
יותר אהבה 

יותר הקשבה 
יותר אמונה בין אדם לאדם 

יותר שלום, יותר תקווה 
פחות קנאה ושנאת חינם 

יותר נשמה 
יותר אלוקים 

יותר הבנה ביני לבינך 
יותר שמחה יותר חיים 

פחות לבד יותר איתך
נלמד לחיות עם מה שיש 

לא נחפש דבר אחר 
אבל נמשיך ונבקש 

מילת תפילה אחת יותר 
יותר שמחה שלי, שלך 

הרבה יותר מילים חמות 
פחות שקרים פחות דמעות 

פחות למות יותר לחיות
יותר אהבה...
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מה יקדם אותי לפעול בדרך הזאת?

"גישה היא דבר קטן שעושה הבדל גדול."
 וינסטון צ'רצ'יל

פרק 21
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 מה יקדם אותי לפעול בדרך הזאת?

"גישה היא דבר קטן שעושה הבדל גדול."
 וינסטון צ'רצ'יל

כאשר  ויעילה.  בטוחה  בצורה  לנסוע  לנו  המאפשרים  תמרורים  ישנם  בכביש 
נתקלים בתמרור אין מוצא, לא ניכנס, אלא אם זאת כתובת היעד. 

אך מה קורה בחיים?

להיות  איך  טובים,  זוג  בני  להיות  איך  הפעלה,  הוראות  לנו  נותן  לא  אחד  אף 
עובדים טובים, איך להיות הורים טובים.

התמרורים המכוונים את התנהגותנו הם התחושות שלנו במצבים שונים בחיים. 
אם נעים לנו במצב מסוים, נישאר בו ונתקדם באותה דרך.

אבל מה קורה אם לא נעים לנו במצב מסוים?

כשלא טוב בעבודה!

כשלא טוב בקשר עם חבר או חברה!

כשלא טוב במערכת הזוגית או בנישואים!

כשלא טוב בהתנהלות מול הילדים, ההורים, המשפחה.

איך מתמודדים במצבים שבהם לא טוב לנו?

במקרים כאלה, נבדוק איפה האחריות שלנו בנושא, נשאל את עצמנו מה השיעור 
שאנחנו לומדים פה. לאחר מכן, עלינו לבדוק מה יקדם אותנו לפעול בדרך הזאת? 
בדרך שאני פועל בה כרגע? הרי הקיטורים לא יעזרו לנו לפתור את המצב בו 

אנחנו נמצאים, אלא רק שינוי גישה או פעולה.

אחד האתגרים כאם, עמם התמודדתי בשנים האחרונות זה נושא הצעקות בבית. 
אני מאמינה  אותי מדעתי.  מוציא  היה  זה  ביניהם,  רבים  היו  בכל פעם שילדיי 
שהורים רבים מכירים את ההרגשה הזאת. העניין הזה הביא אותי למצב שהרגשתי 
כמו שוטרת ברוב שעות היום.  תחושה גם של משרתת שכל היום סביבם, סביב 
והכי הרבה בלסדר את הבלגן  הניקיון, ההסעות, הכביסות  סביב  הכנת האוכל, 
שלהם. הרגשתי שהחיים שלי סובבים סביב טיפול בילדים, על כל המשתמע בכך, 

ושהילדים שלי מקבלים את כל מה שאני נותנת להם כמובן מאליו. 
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הרגשתי שהילדים שואבים ממני את עצמי, אין יותר שרית יש רק שוטרת, או 
משרתת שקוראים לה אמא.

לה,  לעזור  שרוצים  שלומה,  מה  ששואלים  אותה,  שרואים  אמא  להיות  רציתי 
שמחבקים אותה ומתייעצים איתה.

ידעתי בתוך תוכי שאם אמשיך לפעול באותה דרך לעולם לא ארגיש את מה 
שאני רוצה להרגיש כאמא. 

היתרון הגדול בהורות הוא שמהילדים שלנו אנחנו לא יכולים להתגרש! 

כל מה שעשיתי עד אז היה לקטר על המצב. אך אם הייתי ממשיכה לקטר זה לא 
היה מוביל אותי לחיי גן עדן, לחיים של שלום עם עצמי! 

אך מה זה יקדם אותי בלקטר? איפה זה ישאיר אותי? איפה זה ישאיר את הילדים 
שלי? 

להיות אותה אמא שרציתי  כדי  מוכנה לעשות הרבה  הייתי  חיפשתי פתרונות. 
להורות,  סדנאות  מיני  לכל  הלכתי  שלי.  לילדים  דוגמה  לשמש  רציתי  להיות. 

העיקר להפוך לאמא, כמו ואיך שאני רוצה להיות.

אנחנו כהורים מהווים מודל משמעותי לילדים שלנו.

בסדנת  שהייתי  בזה  אותם  שיתפתי  שלי.  הילדים  עם  שיחה  ניהלתי  אחד  יום 
עצבים של רמי דבורה והחלטתי שאני רוצה להפסיק את הצעקות בבית!

הם הסתכלו עליי במבט קפוא, לא מבינים מאיפה השיחה הזאת הגיעה. הדגשתי 
ואמרתי להם שאני מתכוונת ליישם את זה, ושהם יתחילו להקשיב לי גם כשאני 

מדברת בשקט!

ניסיונות מצדם להוציא אותי משלוותי, אני  ככה חלפו להם הימים, עם הרבה 
שמדברת  אמא  קיבלו  הם  שלי.  במילה  ולעמוד  להצליח  נחושה  מאוד  הייתי 
בשקט, באסרטיביות ובנחישות כאשר משהו לא בסדר, ואמא שיותר לא צועקת. 
הפסקת הצעקות בבית אפשרה לילדים לבטא את עצמם, וגם אני כאמא העברתי 

מסרים ברורים יותר, מבלי לאבד שליטה.  
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יותר  משתפים,  יותר  שלי  הילדים  שחשבתי,  ממה  יותר  מהר  הגיעו  הפירות 
מחבקים, אני שומעת יותר "אמא, אני אוהב אותך", הם רואים אותי יותר, אני 

יותר נוכחת בחיים שלהם. 

יש אווירה רגועה בבית, יותר סדר וארגון. כשאני מבקשת מהם לסדר, לעזור הם 
עושים את זה יותר בחשק.

כל זה קרה כי שיניתי את הגישה והפעולות שלי בבית. 

אני כבר לא מרגישה משרתת או שוטרת בבית. אני אמא בבית!

התבוננו גם אתם על מצבים בחייכם, שאתם מרגישים לגביהם לא בנוח, ובדקו 
מה יקדם אתכם לפעול בדרך הזאת? האם זאת הדרך שבה תרצו להתקדם? האם 
יש דרך אחרת שתקדם אתכם לעבר הרצונות, המטרות, היעדים, הבחירות שלכם?
יש מצבים שאנו עסוקים בלרטון ולהתלונן על סיטואציות, זה לא מקדם אותנו 
לשום מקום, וכאשר מופיעה השאלה הזו "מה זה יקדם אותי לפעול בדרך הזאת?" 

אנו נבין שיש מצבים שדווקא הדרך הזאת תקדם אותנו למקום טוב יותר. 
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מה אני מעריך אצלי?

 "המטרה בחיים היא לא למצוא את עצמך, 
אלא להמציא את עצמך."

 ג'ורג' ברנרד שו

פרק 22
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מה אני מעריך אצלי?

"המטרה בחיים היא לא למצוא את עצמך, אלא להמציא את עצמך."
 ג'ורג' ברנרד שו

כילדה ידעתי שאני ילדה יפה...

אבל אף פעם לא אהבתי או קיבלתי את עצמי כאחת כזאת.

תמיד שמעתי את המחמאות מהסביבה, אבל בפנים בתוך תוכי, אף פעם לא 
הרגשתי כזאת.

אני זוכרת שבסוף כיתה ח’ עברתי תאונת אופניים וריסקתי את כל הפנים, 
השיניים הקדמיות שלי נשברו והפנים היו שרוטות ונפוחות.

כששכבתי מאושפזת בבית חולים שכבה לידי ילדה קטנה שהיו לה כוויות בכל 
הגוף והיא הייתה כל-כך יפה... אני זוכרת כמה בכיתי ורציתי להתחלף איתה, כי 

לא רציתי להישאר מכוערת.

אחרי חודשיים, הפצעים הגלידו ונרפאו לחלוטין כי לא גירדתי אותם ונתתי 
לגוף לרפא את עצמו.

המזכרת שנשארה לי מהתאונה הזאת היא צלקת קטנה בשפתיים, ששנים רציתי 
לנתח אותה כדי שיחזרו להיות לי שפתיים מושלמות, אבל הפחד מניתוח גרם 

לי לוותר על זה.

למדתי לקבל ולאהוב את הפנים שלי כמו שהן.

כאדם רזה אני יכולה להגיד לכם ששנים גם התעסקתי עם גודל החזה שלי.

כל השנים עוד בהיותי נערה צעירה, אמרתי לעצמי שאני חייבת לעשות הגדלת 
חזה אבל שבוודאי אעשה את זה רק אחרי גיל 40 כי אני רוצה ללדת ילדים 

ולהניק.

כל המחשבות האלה, הן מחשבות של נערה צעירה שלא מקבלת את הגוף 
שלה, ואני מזכירה לכם שהייתי נערה יפה ורזה עם כל הנתונים להיות שמחה 

ומאושרת.
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ונזכרתי בפרט נוסף, הוריי הורישו לי עוד משהו שלא הסתדרתי איתו - עודף 
שיער בפנים ובגוף. הילדים בכיתה נהגו לצחוק עליי שיש לי שפם וכינוי אותו 

“שפמנונה”.

בשנת 1985 טכנולוגיות מתקדמות להסרת שיער לא היו קיימות, לכן הייתי 
מחמצנת את השיער וזה היה נראה מאוד לא אסתטי.

ההתעסקות עם הגוף שלי הייתה רבה.
ביליתי הרבה מול המראה לבדוק מה אני יכולה לשנות אצלי.

קעקוע חדש שרציתי לעשות, עגיל בפופיק ובאף, ניסיתי כל דרך כדי לאהוב 
ולקבל את הגוף שלי.

בשנים האחרונות גיליתי גם תופעה מאוד מעניינת לגבי הגוף שלי: הוא לא 
מקבל תוספות חיצוניות. הקעקוע שעשיתי לי בגב נשאר בולט.

העגיל בטבור שעשיתי לפני מספר שנים גם הוא לא החזיק מעמד כי החור 
נקרע.

נאלצתי לוותר גם על העגיל באף כי הוא הראה סימנים שהגוף לא מקבל אותו.

ככה הבנתי שהגוף שלי דוחה דברים זרים ולא טבעיים ונאלצתי לוותר על החלום 
שלי להגדיל את החזה.

התסכול היה מאוד גדול, אבל היה ברור לי שאני צריכה להקשיב לגוף שלי.

למדתי להקשיב לו גם כשהוא חולה ומאז למדתי לקבל אותו, לאהוב אותו ולרפא 
אותו.

הגעתי להבנה שאנחנו גרים בתוך גופנו. הישות הרוחנית שלנו, הנשמה, מנסה 
לדבר איתנו דרך הגוף.

בעקבות ההבנה הזאת שהגוף הוא בעצם בית של הנשמה , המסע שלי השתנה 
והתחלתי לדבר עם הגוף שלי.

הוא מאותת לי באמצעות כאב ואני בודקת מה הוא מנסה להגיד לי.

לרוב אני רק צריכה לשנות את המחשבות שלי והמצב משתפר, ולפעמים אני גם 
נוקטת בשינוי הפעולות שלי.
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הבנתי גם שכדי לאהוב אותו ולקבל אותו אני צריכה לשנות את דפוסי החשיבה 
שלי, שהכול חייב לבוא מבפנים.

בעקבות ההבנה שהגוף הוא בית של הנשמה, אנחנו נעשים יותר מודעים לעצמנו 
והמחשבות מסייעות להתנהלות נכונה ובריאה עם הגוף שלנו, ובכלל בחיים.

ואהבו  אותו  כבדו  לו,  יותר מקרוב, הקשיבו  להכירו  למדו  לגוף שלכם,  התחברו 
אותו.

לכולנו יש יהלום נוצץ בפנים. התחברו אליו. 

העריכו את גופכם, הקשיבו לו והוא יוביל אתכם למקומות נפלאים.
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מה אני יכול לעשות כדי לחיות בשמחה?

"הגישה הכללית שלי לחיים היא להנות מכל דקה של כל יום. 
אני לעולם לא עושה שום דבר עם ההרגשה של

 'אוי, אני חייב לעשות את זה היום'."
 ריצ'רד ברנסון

פרק 23
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מה אני יכול לעשות כדי לחיות בשמחה?

"הגישה הכללית שלי לחיים היא להנות מכל דקה של כל יום. 
אני לעולם לא עושה שום דבר עם ההרגשה של 'אוי, אני חייב לעשות את זה היום'."

 ריצ'רד ברנסון

אני אוהבת את החופש הגדול!

כן, כן. אני מהאימהות שאוהבת את החופש הגדול.

אותם  ולהכין  אותם  להעיר  שאצטרך  מבלי  להם,  שבא  מתי  קמים  הילדים  כי 
למסגרות.

כי אין יותר הסעות לחוגים, הכנת סנדוויצ’ים בבוקר, ארוחת צהרים מיד כשהם 
פותחים את הדלת, כשהם חוזרים מבית ספר.

כי הם ישנים הרבה אצל סבא וסבתא, אצל חברים וגם אצל אביהם.

אז לא רק להם יש חופש, אלא גם לי.

בחופש הגדול יש הרבה הפעלות מהנות לילדים וגם אני נהנית מהן.

הרבה סרטים חדשים יוצאים בחופש הגדול לאקרנים. כיף גדול!

אני בוחרת להסתכל על החופש הגדול כאל כייף. 

אני לימדתי את עצמי לאהוב את החופש הגדול ומשנה לשנה זה רק מתחזק 
 אצלי כי אני מוצאת עוד ועוד יתרונות שיש בחופש. 

למדתי לאהוב את החופש הגדול למרות שבהתחלה שנאתי אותו. 

פרספקטיבה היא שם המשחק.

ומצפים  יותר  משועממים  גם  והם  הגדול  בחופש  יותר  משתוללים  הם  נכון,  אז 
שאהיה צוות הבידור שלהם.

והם גם יכולים להיות חצופים כי הם יצאו ממסגרת...

אבל, צריך להסתכל על כל התמונה בפרספקטיבה ולראות אותה בשלמותה.
וכמובן לקחת את החלקים היפים של התמונה ולהתמקד בהם...
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על אתם בוחרים להסתכל?

איך אנחנו יכולים לשנות את הסיפור או התסריט של החיים שלנו ולהכניס יותר 
שמחה.

אם קשה לכם, האם אתם מוכנים לקבל עזרה?
האם בדקתם עם עצמכם לראות מהם הדברים היפים בחייכם?

 כל אלה מכניסים שמחה לחיינו
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איפה אני רוצה להכניס יותר סבלנות בחיי?

 "המילה 'המתנה' חובה בתוכה את המונח 'מתנה', 
תמתין והזמן יעניק לך מתנה"

ברסלב

פרק 24
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איפה אני רוצה להכניס יותר סבלנות בחיי?

"המילה 'המתנה' חובה בתוכה את המונח 'מתנה', תמתין והזמן יעניק לך מתנה"
ברסלב

מכירים את השיר עם המילים "סבלנות לא קונים בשום חנות"? )מתוך מפתחות 
הקסם של דידי( אנחנו אומרים את זה לילדינו אבל לא לעצמנו...

צריך  רוצה שיקרה,  דבר שאני  כל  סבלנות.  יודע שאני חסרת  אותי  מי שמכיר 
לקרות אתמול גם אם ברור לי שזה עלול לקחת שבוע.

אני מדברת מהר, אוכלת מהר, ועושה הרבה דברים מהר.

קשה לי כשקובעים איתי ומאחרים, ואני נדרשת לחכות. אני מאבדת לגמרי את 
הסבלנות שלי. אני נוהגת להגיע בזמן, כי אני לא אוהבת לעשות לאחרים את מה 

שאני לא אוהבת שעושים לי.

שלו  לאימון  להגיע  שמיהר  שלי,  מהבן  התנהלותי  של  שיקוף  קבלתי  אחד  יום 
והתנהג בחוסר סבלנות, בדיוק כמוני. הרבה לחץ באוויר, כעס, קול גבוה, כמעט 

עד צעקה ובעיקר הביא להרבה חוסר שקט.

ושאני  שלי,  הבן  את  שקלקלתי  לעצמי  אמרתי  עצמי.  את  ראיתי  פתאום 
להגיע  חשוב  הרי  לו?  להעיר  האם  עושים?  מה  אך  המצב.  את  לתקן  חייבת 
הרבה  עם  ועצבים  בכעס  להיות  צריך  זה  למה  אבל  מקום,  לכל  בזמן 
אותך  קלקלתי  “אני  לו  אמרתי  אחרת?  אפשר  אי  שליליות?  אנרגיות 
בהסכמה.  ושתק  עלי  הסתכל  הוא  בזמן”.  להגיע  שלי  בלחץ  אותך   והדבקתי 
מאז אותו מקרה, אנחנו מתכננים את הזמן מראש ככל האפשר, כדי שהאווירה 

בבית תהיה רגועה, וגם אם מאחרים כמה דקות זה בסדר. זה לא סוף העולם.

 9 בסבלנות  לחכות  צריכה  הרה  אישה  נדרשת מאיתנו בתחומים רבים,  סבלנות 
חודשים ללידת תינוקה, עסק בתחילת דרכו צריך סבלנות עד שיתפתח.

בדקו מה יכול לעזור לכם לחזק את האמונה שבסוף הדברים יקרו. 

כשאנחנו מגיעים למצב שאנחנו חסרי סבלנות, ומרגישים שלא בנוח צריך לבדוק:
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איפה איבדנו בדרך את האמונה שזה יקרה? 

מה השיעור שלנו פה? 

איפה בחיים שלכם אתם רוצים להכניס יותר סבלנות? 

איך אתם יכולים לשפר כבר עכשיו את המצב?
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מה אני אוהב בחיים שלי?

 "אם אתם לא אוהבים משהו, תשנו אותו. 
 אם אתם לא יכולים לשנות, 
תשנו את הגישה שלכם." 

מאיה אנג'לו

פרק 25
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מה אני אוהב בחיים שלי?
 "אם אתם לא אוהבים משהו, תשנו אותו. אם אתם לא יכולים לשנות, 

תשנו את הגישה שלכם."    
מאיה אנג'לו

טוב,  שלא  במה  שלי,  בחיים  אוהבת  לא  שאני  במה  התעסקתי  חיי  שנות  ברוב 
בקשיים של החיים, בכמה רע לי, במה שחסר לי.

בתוך תוכי ידעתי שיש דברים יפים שאני אוהבת, אך בעיקר התעסקתי במה אני 
הייתי  יסתדרו, לא  והאופטימיות שלי שהדברים  לא אוהבת. עם כל הידע שלי 

יכולה להגיד בקלות מה אני אוהבת בחיים, אלא יותר מה אני לא אוהבת.

המודע,  תת  עם  שעובדת  טכניקה   - הילינג  בתטא  שעברתי  הסדנאות  באחת 
המאפשרת לנוע אל מעבר למודע, הופכת את תת המודע לנגיש, ומאפשרת לנו 
לעשות בו שינוי - השתתפתי בקורס בשם “משחק החיים”. הקורס משלב אימון 
אישי עם תטא. הקורס הזה הביא לתפנית בחיי, ומאותו יום התחלתי לראות את 

מה שאני אוהבת בחיים.

מה שגרם לתפנית היה הסשן שעשיתי עם בת הזוג שלי לתרגיל.

אותה  ושיתפתי  אותי שאלה  היא שאלה  הייתי מרוכזת.  לא  ואני  הסשן התחיל 
בשיחה שהייתה לי עם אחד מן האחים שלי. כעסתי עליו שהוא גרם לי להרגיש 
שאני אמא לא טובה בגלל שהשארתי את ילדיי אצל הוריי. היה לי קשה באותו 

רגע לקחת אחריות על הרגשות שלי ונתתי לזה להשפיע עלי.

התחלנו לעשות חקירה פנימית כמו בכל טיפול תטא הילינג. ירדנו שלב אחרי 
שלב תוך כדי בדיקה מה מפחיד אותי בלהיות אמא לא טובה, עם כל ההשלכות 
של זה. המשכנו לרדת, עד שהגענו לתקופת היותי עובר בבטן אמי, שלא רוצה 
שלפני  לשנייה  לאחור,  שלב  עוד  אותי  לקחה  היא  ואז  העולם.  לאוויר  לצאת 
הכניסה לשער החיים. שם ראיתי את עצמי נאבקת בשומרי ראש שניסו להכניס 
אותי בכוח בשער החיים. תוך כדי זה ששיתפתי אותה במה אני רואה, פתאום ניב, 

הבן הגדול שלי, נכנס לתמונה.

ראיתי אירוע שהתרחש באותה תקופה שבה אילצתי אותו לבוא איתי להפנינג 
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שארגנתי במסגרת התנדבותי בהנהגת הורים למשפחות חד הוריות ברעננה. הוא 
לא רצה לבוא והעדיף ללכת למשחק כדורגל, אך האפשרויות שהצבתי בפניו היו 
להישאר בבית או לבוא איתי. הוא בא איתי למרות התסכול והכעס שלו עליי. 
בסוף ההפנינג הוא ניגש אלי ואמר לי “אמא, תודה! תודה שהכרחת אותי לבוא. 

היה לי כייף!”

רגע אחרי שניב יצא מהתמונה, ראיתי איך אני נכנסת בשער החיים ללא מאבק, 
עם חיוך על השפתיים, שאומר שאם כל-כך רוצים שאכנס, אז כדאי שאחפש מה 

טוב פה בעולם הזה, מה אני אוהבת פה בעולם הזה. 
אני יודעת שניב לא נכנס סתם לתוך התהליך בו עברתי בדמיון המודרך ואמרתי 

לעצמי, ניב בא לתת לי פה בתהליך הזה מסר מאוד ברור!

אחת התופעות שרואים על ילדים בימינו היא שמרוב עודף של שפע הם כבר לא 
רואים את הטוב וכל פעם שמסרבים להם על משהו הם הופכים את כל העולם 

לשחור ואיך שהחיים לא הוגנים כלפיהם וכדומה.

שמתי לב שגם אצלי בבית הילדים היו מתנהגים כך וכיוון שגם אני הייתי כזאת 
אז בכל פעם שזה היה מגיע מהם זה היה צובט לי בבטן והייתי לוקחת את זה 

מאוד קשה.

מאז שהתחלתי לראות רק את מה שאני אוהבת בחיים ולהתמקד בזה, הנהגתי 
כמה כללים בבית. בכל פעם שיש כעס באוויר אני מבקשת מהם להגיד 5 דברים 
טובים שקרו להם באותו יום. בהתחלה הייתה התנגדות מצדם, אבל בהמשך, הם 
החלו לומר לא רק כשכועסים, אלא גם בלילה, לפני השינה. מאז שהם התחילו 
באופן  פחת  בבית  והתסכול  המריבות  מספר  הטובים,  הדברים  את  רק  לחפש 

משמעותי.

מה אתם אוהבים בחיים שלכם?

כתבו את הדברים.

שתפו את הקרובים אליכם.

 5 לפחות  ואמרו  אותם  גם  צרפו  ילדים  יש  ואם  עצמכם  עם  יומי  הרגל  הנהיגו 
דברים טובים שקרו לכם באותו יום.
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 איך איך אני משתחרר 
ממחשבות שליליות?

 "רוב בני האדם חיים- מבחינה גופנית, אינטלקטואלית 
וגם מוסרית במעגל מוגבל ביותר של מלא הווייתם. 
לרשותנו עומדים מאגרי חיים שאיננו חולמים עליהם". 

ויליאם ג'יימס

פרק 26
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איך אני משתחרר ממחשבות שליליות?

"רוב בני האדם חיים- מבחינה גופנית, אינטלקטואלית וגם מוסרית במעגל מוגבל 
ביותר של מלא הווייתם. לרשותנו עומדים מאגרי חיים שאיננו חולמים עליהם". 

ויליאם ג'יימס

אנחנו וגופנו זה לא היינו הך. אנחנו חיים בתוך גוף ויש לנו אינטלקט/ תודעה, 
רגשות ונשמה רוחנית שגרה בתוך הגוף. 

התודעה שלנו משפיעה על הגוף. אם אנחנו מטפחים את התודעה שלנו ומזינים 
אותה, כמו גן שמטפחים, היא תפרח נפלא. אבל אם נניח לעשבים השוטים 

להכות שורש, שלוות נפש מתמשכת והרמוניה פנימית עמוקה יימחקו מאתנו 
לתמיד.

ביומו לגן התודעה, היא כמו פסולת  יום  הפסולת שרוב האנשים מכניסים מדי 
רעילה שאנחנו משליכים בגן הפלאים שלנו: דאגות וחרדות, חרטות על העבר, 
חששות לקראת העתיד. הדאגות האלו מדללות בהרבה מכוחה של התודעה, וזה 

מה שגורם לנזק נפשי.

הפלאים  גן  בשער  המשמר  על  לעמוד  עלינו  במלואם,  החיים  את  לחיות  כדי 
ולהכניס לשם אך ורק את המידע הטוב ביותר. 

עלינו להשתדל שלא לאפשר למחשבות שליליות לחדור פנימה.  

אז במקום לשחזר כל יום את המחשבות השליליות שגורמות לנפש שלנו הרגלים 
רעים, נתמקד וניצור מחשבות חיוביות, נשנה את המחשבות השליליות למחשבות 

חיוביות.

ברגע שנתחיל להתייחס לגוף שלנו כמו אל בית שבו אנחנו גרים, אנחנו נרצה 
תמיד שביתנו יהיה נקי, מסודר ומטופח.

הבית  הוא  שלכם,  הפלאים  לגן  שלכם,  לגוף  להתייחס  לכם  ממליצה  אני  כך 
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והמשכן היפה של הנפש שלכם. 

אחת הדוגמאות שאני נוהגת להציג היא אפיית חלה. מי שמכין חלות בוודאי יודע 
שכדי שהבצק יתפח צריך לנעוץ את האגרוף בבצק אחרי ההתפחה כדי להוריד 

את הנפיחות.

ומה המטרה? שהבצק יתפח עוד יותר!
כידוע לנו, לכל מה שקורה בעולם הפיזי יש מקבילה בעולם הרוחני...

כשהיינו צעירים תכננו את חיינו, חלמנו על עתידנו, וראינו את עצמנו בריאים, 
מאוזנים כלכלית, עם משפחה אוהבת, עבודה טובה, וקשרים משפחתיים טובים.

האם לא זה מה ש”מגיע” לנו? 

ואז לפעמים במשך החיים, אנחנו “חוטפים אגרוף”

אנחנו עוברים זמנים קשים, אכזבות, ומרגישים מדוכאים...

איך נוכל להתרומם כשהגענו כל-כך נמוך?

כשעולות מחשבות כאלו במוחנו, אפשר אולי להיזכר באותו בצק חלה שהכנו, 
שתופח יותר גבוה אחרי שנעצו בו אגרוף.

אם נתפוס את הירידה כירידה לצורך עלייה, נוכל לעלות גבוה יותר ממה 
שהיינו,

לממש את הפוטנציאל שלנו ולגדול עוד ועוד.

אם נוכל להבין שניסיונות אינם מכשול אלא צמיחה, והם מעודדים אותה,
אז התפיסה שלנו לגביהם תהיה שונה...

דוגמה נוספת:
מכירים את הימים האלה שבהם אין כוח לעשות כלום?

מרגישים כאילו אתם הפוכים וממש הופכים להיות חולים, חלוש’ס בכל הגוף, לא 
בא להתאפר, להסתרק ובטח לא להתלבש יפה.

כל מה שבא זה להיכנס למיטה, או יותר נכון להישאר שם...

יש לי מדי פעם ימים כאלה, שהילדים רואים אותי רק במטבח וגם זה לפעמים 
לא...
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פשוט מפעילה אותם בשלט רחוק ולא זזה מהמיטה.

שהתחלתי  או  שם...  להישאר  פחדתי  כי  הזה  במקום  רע  מרגישה  הייתי  בעבר 
להרגיש רגשות אשם - איך אני מרשה לעצמי להיות במקום הזה, במיוחד בהתחשב 

בכך שאני מטפלת באנשים? איך אני מרשה לעצמי להיות במקום הנמוך הזה?

בכל פעם שאני מגיעה למצב כזה, אני נזכרת בהרצאה של דורון אראל.

דורון טיפס על האוורסט. בהרצאה הוא הסביר איך בכל פעם צריך לרדת למטה 
לעלות  שממשיכים  לפני  בגוף,  האדומות  או  הלבנות  הכדוריות  את  לאזן  כדי 
לטפס  היא  לזכור שהמטרה  צריך  למות(.  עלול  זאת  עושה  שלא  )מי  למעלה... 

למעלה, אבל נכון לפעמים לרדת למטה.

גם בעסקים יש ימים שאנחנו למעלה וימים שאנחנו למטה... אז מה, בכל פעם 
שנהיה למטה נסגור את העסק?

ושוכחים  למעלה...  להישאר  שנאבקים  מעטים,  לא  לעסקים  קורה  אולי  זה 
שלפעמים הירידה היא לצורך הסתכלות פנימה ותכנון השלב הבא לעבר המטרה.

זכרו שאדם חי זה אדם שגרף קצב הלב שלו עולה ויורד כל הזמן... קו ישר זה 
אדם מת!

הרשו לעצמכם להיות גם למטה. זה שלב חשוב בכל התפתחות... רק אל תשכחו 
את עצמכם שם... ואם אתם מרגישים שנתקעתם שם זכרו את המטרות שלכם... 

זה יחזיר אתכם בחזרה למסלול בדרככם למעלה.

תרגיל:
כדי לספק לתודעה שלכם דשן של מחשבות חיוביות, אני ממליצה לכם להקליט 

את עצמכם אומרים משפטים חיוביים כמו:
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אני מצליחה, אני צעיר לנצח, אני עוברת למקום טוב יותר, יש לי מערכת יחסים 
נפלאה, אני אדם ייחודי ושונה, אני אוהב את גופי, אני מלאה באהבה ובחיבה, 

אני מלא עונג, מאושר, וחופשי, אני בריא לחלוטין...

ולהקשיב להקלטה כל ערב לפני השינה.

זרעו זרעים חדשים בגינת הפלא שלכם, בתודעה שלכם.

תרגיל נוסף:
אותן  והחליפו  הקרוב  בשבוע  עליהן  להתאמן  שליליות  מחשבות  שלוש  בחרו 

באופן אוטומטי למחשבה חיובית.

על  לוותר  תוכלו  מתי  ובדקו  השבוע  במשך  השליליות  המחשבות  אחר  עקבו 
המחשבה השלילית ולהחליפה במחשבה חיובית חדשה.

בהצלחה ��
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מה אני לומד על עצמי מהבעיה הזאת?

"כשאתה משנה את הצורה שבה אתה מסתכל על דברים, 
הדברים שאתה מסתכל עליהם משתנים."

 וויין דייר

פרק 27
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מה אני לומד על עצמי מהבעיה הזאת?

"כשאתה משנה את הצורה שבה אתה מסתכל על דברים, הדברים שאתה מסתכל 
עליהם משתנים."

 וויין דייר

שנים שהיא עושה דיאטה, הולכת לחדרי כושר ולא מתמידה או לא מצליחה לרזות.

היא כל-כך מיואשת ואובדת עצות, מה לא עובד אצלה?

אולי משהו במערכת חילוף החומרים? “אולי אני לא עושה מספיק?”
“נכון, אני אוהבת אוכל”, היא אומרת. “אני מצליחה לרדת ק”ג אחד או שניים 

ושוב עולה במשקל”.
היא משתפת אותי בתסכול שלה, “זאת הבעיה הכי גדולה בחיים שלי. כל השאר 

בסדר, הכל זורם לי טוב”.
התחלתי לבחון איתה את הדברים לעומק, כדי להגיע לשורש הבעיה.

בפרק מה השיעור שלי פה? אני מתארת איך בכל מצב שבו אנחנו מוצאים את 
עצמנו, במיוחד אם הוא מאתגר וחוזר על עצמו, יש לנו משהו ללמוד על עצמנו.

במידה  לך  שיקרה  גרוע  הכי  הדבר  “מה   – מבלבלת  קצת  אותה שאלה  שאלתי 
ותהיי רזה או תגיעי למשקל שאת רוצה?”

“שום דבר רע” היא אמרה בפליאה, “רק דברים טובים יקרו לי”!

אז הקשיתי עליה ושאלתי “אם רק דברים טובים יקרו אז למה בכל זאת את לא 
שם? במשקל הרצוי שלך?”

חשבה ואמרה: “אם אהיה רזה וחתיכה, יתחילו איתי גברים אחרים, ואני נשואה 
ולא רוצה את זה”. הקשיתי עליה עוד קצת “ומה יקרה אם יתחילו איתך גברים 

אחרים? מה עלול לקרות לך?”
והיא ענתה לי “זה פיתוי מאוד גדול”. שאלתי אותה מה טיב מערכת היחסים בינה 

לבין בעלה והיא אמרה שסבירה, לא יותר מזה, ואז הודתה שהיא לא אידאלית.
תוך כדי שיחה, הבנו שהבעיה שלה בכלל אינה המשקל, אלא הזוגיות שבה היא 

נמצאת, שהיא לא יציבה מספיק בשביל לאפשר לה להיות אישה מושכת.
אחרי שמצאנו מה היא לומדת על עצמה מהבעיה טיפלנו בעיקר בתחום הזוגיות 
ובעקבות כך, היא התחילה לרדת במשקל בקלות ובפשטות, ושיפרה את יחסיה 

עם בעלה ועם עצמה. כל בעיה בחיים באה ללמד אותנו משהו על עצמנו.
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את  ושאלו  ביומיום  מתמודדים  אתם  איתם  האתגרים  או  הבעיות  על  התבוננו 
עצמכם את השאלות ששאלתי את אותה מטופלת:

- מה הדבר הכי גרוע שיקרה לי אם אפתור את הבעיה הזאת?
- מה בכל זאת מפריע לי להגיע לפתרון?

-  האם יש משהו שמסתתר מתחת לבעיה?
כך תוכלו להגיע לשורש הבעיה ולפתרונה.
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האם זה מה שאני רוצה בחיים?

 "ההבדל בין אדם מוצלח לאחרים הוא לא חוסר כוח, 
לא חוסר ידע, אלא חוסר רצון."

וינס לומברדי

פרק 28
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האם זה מה שאני רוצה בחיים?

"ההבדל בין אדם מוצלח לאחרים הוא לא חוסר כוח, לא חוסר ידע, אלא חוסר רצון."
וינס לומברדי

דידקטיים  ומשחקים  ספרים  למכירת  חנות  של  סניף  ניהלתי  שנים  כמה  לפני 
מדלת לדלת. התחלתי כסוכנת, אחרי 10 ימים הפכתי להיות ראש צוות ואחרי 

כמה חודשים פתחתי סניף וניהלתי אותו עם ראשי צוותים וסוכנים.

אחרי תקופה מסוימת, נסעתי לחופשה של חודש לארה”ב, כשאני יודעת שהסניף 
מתנהל יפה גם בלעדיי כי הכשרתי את העובדים להיות עצמאים. כשהייתי בלוס 
אנג’לס הציעו לי לנהל את אחד הסניפים של למטייל ואני סירבתי כי הייתה לי 

אחריות על מה שהקמתי פה בארץ...

חזרתי לארץ ומה גיליתי?

שהבוס שלי נתן את ניהול הסניף לאחת העובדות שלי שאותה אני הכשרתי. 

התחושה הייתה כאילו נעצו לי סכין בגב. הוא הציע לי לפתוח סניף חדש ולנהל 
להקים  שלי?  בחיים  רוצה  שאני  מה  זה  האם  עצמי  את  שאלתי  אז  אבל  אותו, 

סניפים?

עזבתי את מקום העבודה, עם תחושת החמצה שלא נעניתי להצעה לחיות בחו”ל 
ולנהל את סניף למטייל.

נשארתי במיטה חודש לאחר מכן...

אבל ידעתי שגם להישאר במיטה בדיכאון אני לא רוצה, וקמתי לדרכי החדשה.
פרידה וסיום זאת הזדמנות מצוינת לבדוק מה קרה.

לקחת את כל האיכויות של עצמי מאותו מקום, או מאותו קשר ולצאת מחוזקים 
לדרך חדשה.

כבר הבנו ששינוי הוא מאתגר ומפחיד, כי המוכר הוא הכי נוח.
ואפילו פחדתי, לאחר מכן הבנתי שאני  נפגעתי, כעסתי  אז למרות שבהתחלה 
יכולה לנהל בכל מקום, אם רק ארצה. הבנתי שאני טובה ומוכשרת, ללא קשר 

למקום עבודה זה או אחר, כי היכולות והכישורים הולכים איתי לכל מקום.
פעמים רבות אני נתקלת באנשים שנמצאים במקום שהם לא אוהבים, אם בעבודה 
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או בזוגיות לא טובה, ולפעמים גם אלימה.
אם רק היינו שואלים את עצמנו:
“האם זה מה שאני רוצה בחיים?”

פעמים רבות נגלה שלא! אנחנו לא רוצים את זה בחיים שלנו!
עשו בדק בית עם עצמכם:

האם זה מה שאתם רוצים בחיים שלכם?
האם אתם נמצאים במקום שבו אתם רוצים להיות?
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מה השיעור שלי פה?

 "ההבדל בין אדם מוצלח לאחרים הוא לא חוסר כוח, 
לא חוסר ידע, אלא חוסר רצון."

וינס לומברדי

פרק 29
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מה השיעור שלי פה?

"החיים הם רצף של שיעורים שחייבים לחיות אותם על מנת להבין."
 הלן קלר

באנו לעולם המסע של הנשמה, מסע של התנסויות ברגשות של שמחה, הצלחה, 
שגשוש, שפע, כאב, פרידה, עצב, פחד וכדומה.

השיעורים שלנו בעולם בו אנחנו חיים ביומיום אמורים להצמיח אותנו, לעזור 
לנו לגדול ולהתפתח.

ממש כמו בתיכון או באוניברסיטה, בהם לומדים שיעורים בכל מיני מקצועות, גם 
החיים הם בית ספר אחד גדול של למידה והתנסויות.

באחד הימים הגיעה אלי מטופלת לייעוץ. היא הייתה נסערת מאד.

לא מבינה איך זה יכול להיות...

זה היה כל-כך מושלם ובכל זאת זה נגמר.

הם כל-כך מתאימים, יש ביניהם חיבור נפלא, סקס מעולה, תקשורת מילולית 
טובה, ובכל זאת, זה נגמר.

הוא מחפש זיקוקים וריגושים כשהוא לא לידה ושוכח כמה נפלא היה לו כשהוא 
לצדה...

היא כל-כך בטוחה שמצאה את אהבת חייה, האחד והמיוחד שסוף סוף הרגישה 
לידו שייכות שמעולם לא הרגישה...

ייתכן ששני  היא לא מבינה איך הריגושים נעלמים לו כשהוא לא לידה... איך 
אנשים כל-כך דומים, כל-כך מתאימים, לא נמצאים ביחד? הכאב כל-כך עמוק...

לפעם  הנשמה,  לתוך  נכנסנו  העניין  לעומק  ירדנו  מודרך,  דמיון  באמצעות 
הראשונה שהרגישה את החיבור הזה בינו לבינה.

היא שיתפה אותי במה שהיא רואה בעיני רוחה: היא הגיעה לאי בודד שבו היו 
רק שניהם. 

הם התחייבו אחד לשני שיישארו יחדיו לנצח נצחים... הוא שם לו ולה את הפרח 
שמפיץ ריח ואי אפשר לעמוד בפניו, הפרח הלבן... האהבה פרחה, אף אחד לא 
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עניין אותם, רק הוא והיא והתשוקה והאהבה שלהם...

הלגונה  בסרט  כמו  תחתון  בחלק  רק  לבוש  היה  הוא  לבנה  שמלה  לבשה  היא 
לידו,  ביטחון  תחושת  הרגישה  היא  ושרירי...  חטוב  היה  שלו  הגוף  הכחולה... 

ביטחון שמעולם לא הרגישה בעבר.

מרוחקים  היו  הם  אך  באוויר,  שלמות  של  נפלאה  הרגשה  ויפה.  טוב  היה  הכל 
משאר העולם, באי בודד, וכך סיימו את חייהם כשהם מחובקים.

ביניהם  כל-כך  חזקה  משיכה  הייתה  למה  והבינה  ראתה  היא  אותו  הגלגול  זה 
ולמה זה כל פעם נגמר. כי גלגול נגמר ולא תמיד זה נגמר כפי שהנשמה בחרה, 
גלגולים עד שהשיעור  וכמה  יכולים לחזור עם אותם אנשים לכמה  לכן אנחנו 
נגמר. יכול להיות שבמקרה שלה היא עוד פעם תפגוש אותו עד שהם יסיימו את 

השיעור שממנו הם אמורים ללמוד ולצמוח.

החוויה של להישאר באי בודד היא נעימה אך מפחידה... הוא לא רצה לסיים את 
חייו שוב באי בודד...

הכנסנו לתוך החוויה הזאת  לתוך הגלגול הזה ריפוי... עוד אנשים הצטרפו לאי 
שהפך מאי בודד לעיירה פורחת ומשגשגת... ניתקנו את הכבלים שקשרו אותה 

רק אליו ויצרנו אצלה בחירה.

בחירה שהיא תוכל להיות מחוברת לכל גבר שתבחר... עכשיו כשהיא הבינה את 
השיעור שלה מולו היא משוחררת  ושייכת לעצמה!

אני מאמינה בגלגול נשמות. הנשמה שבאה לעולם הזה באה מגלגולים קודמים. 
אנחנו לומדים שיעורים מגלגולים קודמים ושיעורים מהגלגול הנוכחי בו אנחנו 
חיים. ייתכן שחלקכם פחות יתחבר לסיפור הזה ובכלל למושג של גלגול נשמות, 
עוד  רק  זאת  החיים שלי.  בדרך  על אף אחד להאמין  כופה  לא  אני  בסדר.  וזה 

נקודת מבט שחשוב לי להזכירה בספר הזה.

התוודעתי לעולם גלגול הנשמות כשקראתי את ספרו של הפסיכיאטר ד”ר בריאן 
ל. וייס. שורשים ושיעורים בזמן.

מיני  לכל  מגיע  הוא  ושם  בהיפנוזה  מעביר  שהוא  הטיפולים  מתוארים  בספר 
תקופות שבלתי אפשרי שיחיה בהם בתקופת חייו, אותו מטופל שמגיע לאותו 

פסיכיאטר. 
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אסטראלי,  )מסע  אסטרלים,  מסעות  עושים  אנחנו  הילינג  תטא  של  בקורסים 
הנקרא גם הקרנה חוץ-גופית וריחוף בין-ממדי, הוא פרשנות כוללת לכל צורות 
ה”חוויה החוץ גופית” אשר גורסת כי ה”גוף האסטראלי, לעתים הנפש או הנשמה  
מתנתקים מהגוף הפיזי ומסוגלים לרחף מחוצה לו, במישור הבין ממדי, המהווה 
כולל לתיאורי העולמות הרוחניים אליהן מגיע הגוף האסטראלי בנדודיו(.  שם 
בהם אנחנו יכולים להיכנס אחורה לגלגולים קודמים עם נושא מסוים שמציק לנו 
בחיים, מחסום בחיים שחוסם אותנו מלהתקדם קדימה ונכנסים אחורה לגלגולים 

קודמים, ממש כמו מסע בזמן.

לרוב זה אותו מחסום שחוזר על עצמו בכל מיני רבדים בחיים ולאורך זמן, עד 
שאנחנו פותרים ומבינים את השיעור שלנו הנוגע לאותו נושא.

דוגמה נוספת של לקוחה:
היא מגיעה שוב, הפעם עם פרצוף מיואש... עם הצהרה חדה:

“אני לעולם לא אהיה מסוגלת להיות בקשר!”
“הרי אני לא מצליחה להיות קשורה לאף אחד, אפילו לילדים שלי”.

“האם ככה אשאר לנצח? עזרי לי בבקשה...”

כל  את  הרי  לה?  לעזור  יכול  מה  בלב...  עצמי  את  עליה  ושואלת  מסתכלת 
התשובות היא יודעת. לחשוב חיובי, למגנט, למצוא הוכחות להיפוך של המשפט 

ובכל זאת היא עדיין במקום של ספק.

אני שואלת אותה “רוצה לבדוק מתי בפעם הראשונה איבדת את החופש שלך?”
“הרי שם יושב הפחד” מי שמפחד להיקשר זה בדרך כלל מי שמפחד לאבד את 

החופש שלו.

נכנסנו לגלגול אחורה כדי להבין יותר לעומק את שורש הבעיה...באמצעות דמיון 
מודרך והיא מתחילה לתאר....

שהייתה מלכה הנשואה למלך שבתחילה מאד אהב אותה ופינק אותה עד שלאט 
לאט התרחק ממנה, והתחיל להתנהג אליה בצורה משפילה. היא הייתה כבר אמא 
לשתי בנות שבהן טיפלה במסירות וניסתה לחיות את חייה בשלווה לצד בעלה 

המלך. 
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עד שיום אחד היא הבינה שלא רצתה לחיות יותר ליד המלך שהשפיל אותה ליד 
בנותיה.

וכלא  אותו  לעזוב  לה  ייתן  לא  לעולם  לה שהוא  אמר  הוא  לעזוב,  כשהחליטה 
אותה בכלא של הארמון.

הוא הרחיק אותה מהבנות שלה, ממנו, ומהחיים בכלל... 

ככה הלקוחה ראתה את עצמה נרקבת בתוך הכלא, בבכי, שכך היא צריכה לסיים 
את חייה.

היא הסתכלה עליי בתדהמה. הרי זה כל-כך ברור שאחרי מקרה כזה היא לעולם 
לא תרצה להיות קשורה לאף אדם מהחשש לאבד את החופש שלה, להרגיש את 
הכאב החזק בחזה, וגם כדי שלא יכלאו אותה שוב אם וכאשר היא תרצה ללכת...
עשינו תיקון למה שקרה והסתכלנו על התובנות של השיעור שהיא עברה שם, 
היא למדה לסלוח לעצמה על מה שהביאה על עצמה, לסלוח לבעלה שלא ידע 
שהיא  וללמוד  שם  שקרה  מה  לכל  אור  להכניס  בכלל,  לסלוח  אחרת,  לנהוג 
חופשיה ללכת מתי שהיא רוצה גם אם היא קשורה רגשית למישהו, היא תמיד 

תהיה אדם חופשי לרצונות ולבחירות שלה.
כמלכה.  בעלה  ליד  אילמת  כשהייתה  שם...  למדה  שהיא  השיעור  את  לראות 

למדנו שמותר לה לדבר את שעל ליבה מבלי לפחד להיכנס לכלא שוב.
ויצאה מחוזקת ואופטימית  היא סיימה את הגלגול,  בריפוי לטראומה שעברה 

לדרך חדשה. 
ולכן  יכולים ללמוד, לא באנו לעולם הזה כדי לסבול  מכל שיעור שלנו אנחנו 
אם אתם מזהים סבל כלשהו בחייכם זה הזמן לבדוק מה הסבל בא ללמד אתכם?

לבדוק מה באתם לשחרר?
ניתן להגיע לתובנות גם מבלי להיכנס לגלגולים קודמים ולבדוק אילו דברים 

 טובים יכולים לצאת מאותו משבר או אתגר. 
יש דברים חיוביים בכל שיעור אותו אנחנו עוברים, צריך רק לחפש אותם.
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מה עוזר לי לחיות בתדר חיובי?

"החיים הם כמו מראה: אם אתה מזעיף אליהם פנים, 
 הם יזעפו בחזרה; 

אם אתה מאיר אליהם פנים הם ישיבו לך ברכה". 
ויליאם מייקפיס תאקרי

פרק 30
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מה עוזר לי לחיות בתדר חיובי?
 "החיים הם כמו מראה: אם אתה מזעיף אליהם פנים, הם יזעפו בחזרה; 

אם אתה מאיר אליהם פנים הם ישיבו לך ברכה". 
ויליאם מייקפיס תאקרי

הייתה הפסקת  ברוב האזורים בארץ. אצלי  הייתה הפסקת חשמל   2016 בחורף 
אתם  שעות.   48 מ  יותר  חשמל  ללא  שהיו  חברות  לי  ויש  שעות   24 חשמל 
הרגשית.  המצוקה  על  לדבר  שלא  לכיס  גרם  זה  נזק  איזה  לכם  מתארים   בטח 
כשאתה נמצא בחושך עם ילדים קטנים, או גר בקומות הגבוהות של הבניין ללא 

גנרטור התומך בפעולת המעלית.

לי גם לא היה כיריים של גז בבית אלא של חשמל ואתם יכולים לתאר לכם איזו 
לא  אני  יתקלקל,  שלא  כדי  במקרר  שהיה  אוכל  לחמם  שגם  היא  רעה  הרגשה 

יכולה.

יכולתי להישאב לתדר שלילי של רחמים עצמיים, יכולתי לרחם על הילדים שלי 
שצריכים לאכול אוכל קר. 

יכולתי להתרגז מזה שאני צריכה לבטל שני בקרים של עבודה ולדחות לקוחות 
למועד אחר ביומן, כי אי אפשר לשבת בחושך וגם לא בחוץ בגלל החורף. השמיים 

היו אפרוריים וגם ביום הבית היה חשוך.
מה עושים? 
מתעצבנים?

מה זה יעזור?
תושייה תמיד יש ...

טבע האדם להסתדר בכל מצב! 

זכרו זאת!!!
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אז כדי ליהנות מהחשמל של הטבע יצאתי להטעין את עצמי ב:
ים

רחש הגלים 
קצת שמש המבצבצת מבעד לעננים

קולות ציוץ הציפורים...

תמיד ניתן לשנות את התדר שלנו, לחפש רעיונות יצירתיים לחיות בתדר חיובי.
מנגל  לי  שיש  נזכרתי  מבי”ס,  הילדים  את  לקבל  כדי  מהים  הביתה  כשחזרתי 
יחד עם  גז. במקפיא היה בשר שכבר הפשיר, אז הכנו לנו ארוחה,  הפועל על 

ילדיה של השכנה ולכולנו היה תדר חיובי ביותר.

מה אתם עושים כדי לשנות את התדר שלכם לחיובי?

זכרו שתמיד יש לנו ברירה!

הבחירה בידיים שלנו.



141 מפתח לחיי גן עדן - שרית אשרוב

מה האחריות שלי בנושא הזה?

"מחיר הגדולה הוא אחריות." 
 וינסטון צ'רציל

פרק 31
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מה האחריות שלי בנושא הזה ? 
"מחיר הגדולה הוא אחריות." 

 וינסטון צ'רציל

פרק זה הוא אחד מהמפתחות הכי משמעותיים ליצירת חיים בתחושת ביטחון, 
רוגע והתרוממות רוח!

ביום שנבין שכמעט בכל מצב בחיינו, האחריות היא שלנו, נהפוך לבני אדם בעלי 
עוצמה רבה. 

איך אני אומרת משפט כזה נחרץ ומוחלט? אשתף אתכם צעד אחרי צעד.

אנחנו אחראים על המחשבות שלנו, הרגשות שלנו, הבחירות וההחלטות שלנו, 
ואף אחד לא יכול לשלוט בנו, למעט אנחנו עצמנו. 

גם אותה מטופלת שבעלה היה מכה אותה, הייתה אחראית על בחירתה להישאר 
למקלט  לעזוב  האם  או  לרשויות  עליו  לדווח  האם  שלה  היא  האחריות  איתו. 

לנשים מוכות. 

קל להישאב להאשמות של האחר, אך האם זה באמת יכול להרגיע אותנו? האם 
זה יפתור את הבעיה?

קולגה סיפרה לי שמטופלת שלה נהגה לא להגיע לחלק מהפגישות שהן קבעו, 
מבלי להודיע לה על כך. הקולגה עדכנה אותה שזה לא יכול להמשיך כך ושלא 
תוכל לקבל אותה יותר. הלקוחה הבטיחה לה שזה לא יקרה שוב ושבמידה שלא 

תגיע שוב היא תשלם לה על שעת העבודה שהקולגה שלי הפסידה בגללה.

באחד הערבים, כששוחחתי איתה, היא שיתפה אותי שהיא לא יודעת מה 
לעשות עם אותה לקוחה ששוב לא הגיעה לפגישה, ואמרה שהיא תשלם על 

 אותה שעה. תוך כדי שיחה שמעתי בקולה נימה של כעס. 

שאלתי אותה על מה היא כועסת והיא ענתה לי “איך, אחרי שהיא הבטיחה, 
היא לא מגיעה? נכון שהיא מוכנה לשלם לי על השעה, אך אני עדין מרגישה 

חוסר כבוד לזמן שלי”. הקולגה שלי הייתה עסוקה בעצמה במקום לבדוק 
איפה פה האחריות שלה. שיקפתי לה שהיא נשמעת כועסת ושאלתי אותה 
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את השאלה “איפה האחריות שלך פה?” היא ענתה שהיא לא רוצה אותה יותר 
כלקוחה ושהיא אמורה לכבד את הזמן שלה לפי הכללים שלה. אחרי אותה 

שיחה היא החליטה לקחת אחריות על המצב, פנתה אל אותה לקוחה ואמרה לה 
שהיא לא רוצה להמשיך באופן קבוע והיא יכולה לתאם איתה מפגשים מהיום 

להיום, ובמידה והיא תהיה פנויה היא תקבל אותה.

השימוש  השני.  לצד  הכוח  את  מעבירים  למעשה  אנחנו  אחריות,  ניקח  לא  אם 
שלי במילה “כוח” מכוון, כי חוסר לקיחת אחריות גורם לנו להיות חלשים מכעס 
בנו,  לשלוט  יכול  לא  אחד  אף  לאחר.  שלנו  העוצמה  את  ולהעביר  ומתסכול, 

השליטה על הרגשות שלנו היא תמיד בידינו ולא בידיי האחר. 

למעשה,  מדעתי.  יוצאת  שאני  והרגשתי  יפה  לא  התנהגו  ילדיי  הימים,  באחד 
העברתי אליהם את האחריות והכוח לעצבן אותי. תוך כדי נסיעה התחיל לכאוב 
לי הראש. אני מאמינה שלמצבים רגשיים יש ביטוי פיסי ושאלתי את עצמי בשקט 
מה קרה? איפה הערך שלך ירד בעינייך? איפה הקטנתי את עצמי?  וחשבתי על 

ההתנהלות שלי בשעות האחרונות מול ילדי.

שיתפתי אותם בכאב הראש שלי ובכך שאני לא מרגישה טוב. ניב, בני הבכור 
שאל אותי אם זה בגלל שהם הכעיסו אותי. אמרתי לו שהכאב הוא שלי ושאני 

 בחרתי לכעוס עליהם. 
עוד אמרתי שהם אחראים על ההתנהגות שלהם אך אני אחראית על התגובות 

והרגשות שלי. בכך הסרתי מהם את האחריות על כאב הראש שלי.

יכולים להיות מצבים כמו תאונות דרכים או מחלות קשות ואז מאוד קל להישאב 
להתדרדר.  הגופני  למצבנו  שגרמה  לתאונה  או  למחלה  האחריות  את  ולהעביר 
ולהאמין  אופטימיים  להיות  נוכל  שלנו.  היא  שהאחריות  להבין  עלינו  פה,  גם 
שהמחלה תעבור, ללמוד את השיעורים שעלינו ללמוד, ושבגללם הגיעה המחלה 
או התאונה, האמורים לעזור לנו לצמוח. האחריות שלנו היא אם לחשוב באופן 
להרים  להחליט  היא  שלנו  האחריות  האלה.  הקשים  במצבים  שלילי  או  חיובי 

ידיים או למצוא דרך לשיפור המצב.

אל תפחדו לקחת אחריות. ברגע שתהפכו את זה להרגל לקחת אחריות על כל 
דבר בחייכם, מספר הטעויות שתעשו בחיים, שמולידות רגשות אשם, ילך ויקטן.
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אנחנו אנשים חופשיים כשאנחנו לוקחים אחריות על החיים שלנו.

אתרו את כל התחומים שבהם יש לכם רגש שלילי של כעס, אשמה, חרטה או 
תסכול ובדקו מה האחריות שלכם בנושא זה.

בדקו כל תחום שנותרה בו אשמה וסלחו לעצמכם.

בדקו איפה אתם יכולים לשפר ולהשתפר בכל אחד מתחומים אלה.
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 האם אני מרשה לחוויות הטובות 
למלא את חיי?

"השמחה כמוה כנהר שדבר לא יעצור את מרוצת מימיו." 
הנרי מילר

פרק 32
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האם אני מרשה לחוויות הטובות למלא את חיי?

"השמחה כמוה כנהר שדבר לא יעצור את מרוצת מימיו." 
הנרי מילר

לעצור!!!

לעצור לרגע ולחשוב גם על עצמי!

מארגנת  הילדים,  את  מעירה  מתארגנת,  קמה,  ככה:  נראים  שלי  הבקרים  רוב 
אותם, מכינה סנדוויצ’ים, מכינה בקבוקי מים לילדים, מסיעה אותם לבית הספר 
ולגן ואז מתחיל יום העבודה שלי עם לקוחות ומטופלים ברצף עד הצהריים. אז 
ואז שוב  אני מביאה את הילדים הביתה, מכינה ארוחת צהרים, מגישה, מפנה 

חוזרת לעבודה. בערב שוב מקלחות וארוחת ערב ו....

איפה אני? מה איתי? גם אני רוצה שידאגו לי!

כל יום אני עושה גם משהו בשביל עצמי )“אם אין אני לי מי לי”(.

אני עושה משהו  מתוכנן עבור עצמי. זה מתחיל כל יום בשאלה של מה אני רוצה 
לעשות היום עבור עצמי?

ואם לפני השינה עדיין לא עשיתי אותו, אז אני עושה מדיטציה, דמיון מודרך 
או סתם יושבת במרפסת עם עצמי ומקשיבה לשקט של הלילה. דברים נוספים 
שאני מעניקה לעצמי במשך היום הם: מסאג’, צעידה, מפגש חברות, ים, שקיעה 

בים, ועוד.

חוויות טובות נקרות על דרכנו ביומיום. צריך רק לעצור לרגע ולשים אליהן לב. 
לבדוק האם אני מאפשר להן להיכנס אל חיי או שאני בוחר לחיות בתחושה של 

חוסר, ולקטר? 
ותחושה  אחריות  לקיחת  אי  של  מקום  זה  השלילי,  המקום  לתוך  להישאב  קל 

שהעולם לא מסביר לי פנים.

לפעמים אני רואה אצל לקוחות שמגיעות אלי לבניית ציפורניים, שהם עדיין 
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לא מוכנות לעשות טיפול, אך כן רוצות לשפר את החיים שלהן. בשלב זה, הן 
מתקשות להבחין בחוויות הטובות, מאחר שהן עסוקות בדברים השליליים.

בשיחה שניהלתי עם לקוחה על בעלה, היא רטנה על כל התכונות וההתנהגויות 
רוצה  הייתה  אם  אותה  שאלתי  בוקר.  באותו  ביטוי  לידי  שבאו  שלו  השליליות 
לחיות איתו אחרת, מאחר שקיימת ביניהם אהבה ורצון להמשיך את הקשר. היא 
ענתה לי בחיוב. הצעתי לה להתמקד מספר ימים במאפיינים החיוביים שלו והיא 
הסכימה לקחת על עצמה את המשימה. אחרי שבועיים היא חזרה אלי לטיפול 

שימור של הציפורנים וסיפרה על השיפור המשמעותי שחל ביחסים ביניהם. 

היא בסך הכל אפשרה באותם ימים לחוויות הטובות להיכנס לחייה, לא השתנה 
בדברים  להתמקד  לעצמה  פשוט אפשרה  היא  מהותי.  דבר  שום  בבעלה  או  בה 

הטובים בבעלה.

לפני כמה זמן הגיע אלי מאחת מקבוצות הווצאפ הסיפור הזה:

מבחן פתע
פרופסור הגיע לכיתה ואמר לתלמידיו שיש מבחן פתע.

ביקש  הוא  לחלק  וכשסיים  הפוכה  בצורה  דפי המבחן  כל  את  כנהוג  חילק  הוא 
מתלמידיו להפוך את הדף.

כולם הפכו את הדף ונדהמו.

נקודה שחורה וקטנה אחת הייתה במרכז הדף.

הם הפנו מבט משתומם לעבר הפרופסור ולא הבינו מה קורה...

הפרופסור ביקש מהם לכתוב את מה שהם רואים, והתלמידים ללא יוצא מן הכלל 
כתבו שהם רואים נקודה שחורה במרכז הדף.

הפרופסור סיים לקרוא את כל התשובות, ואמר:

אף לא אחד מכם כתב שהוא רואה דף לבן.
כולכם התמקדתם בנקודה השחורה.

אני לא הולך לחנך אתכם, אני רק רוצה לתת לכם נקודה למחשבה...

יש לנו כל-כך הרבה דברים יפים וטובים בחיים - אהבה, אושר, אכפתיות, חברים 
סביבנו, עבודה וחוויות שאנחנו חווים מידי יום.
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אך תמיד נמצא את עצמנו מתמקדים בנקודה השחורה - עד כמה מצבנו הכספי 
 גרוע, היחסים הגרועים בתוך המשפחה, שעמום בחיים ועוד. 

הנקודה השחורה היא חלק קטן ביחס למה שיש לנו בחיים.

פתחו את העיניים, אל תתמקדו בנקודה השחורה - ברע, אלא תיהנו ממה 
שבורכתם בו, בכל רגע.

להיכנס  הטובות  לחוויות  רק  תאפשרו  והלאה,  שמעתה  עכשיו,  החלטה  קבלו 
לחייכם!
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מה יקרה לי כאשר מצבי ישתפר?

 "למרות שאף אחד לא יכול לחזור אחורה 
 וליצור התחלה חדשה,

 כל אחד יכול להתחיל מעכשיו וליצור סוף חדש."

 קרל ברד

פרק 33
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מה יקרה לי כאשר מצבי ישתפר?

 "למרות שאף אחד לא יכול לחזור אחורה וליצור התחלה חדשה,
 כל אחד יכול להתחיל מעכשיו וליצור סוף חדש."

 קרל ברד

זאת שאלה רטורית, כי, כביכול, ברור שמה שיקרה זה טוב! 

אני מקבלת את אותה תשובה לשאלה הזאת מתוך קלפי "שאלת מפתח" שמתוכם 
אני נותנת למטופלים שלי לשלוף קלף שאלה. 

נכון שמצבנו יהיה טוב אך האם זה מספיק לחשוב שיהיה לנו טוב? 

ומה יקרה אם מצבנו לא ישתפר, האם אז לא יהיה לנו טוב? 

אם לעולם מצבנו לא ישתפר אז כל הזמן יהיה לנו רע בחיים?

בגלל שהיא  נמשך לאשתו,  לא  כך שהוא  על  הזמן התלונן  לי מטופל שכל  יש 
סובלת מעודף משקל ומריחה לא טוב. 

אבל, יש להם 3 ילדים בבית והוא לא היה מוכן להתגרש. 

הוא אמר "אם היא רק תהיה רזה ואסתטית המצב שלנו היה משתפר". בינתיים 
מוכן  היה  לא  גם  אבל  ממנה,  מרוצה  היה  לא  יחסים שהוא  במערכת  סבל  הוא 
לפעול כדי לשפר את המצב ומעולם לא אמר לה מילה על מה שהוא חושב עליה. 

הוא חשב שאם היא תעשה את השינוי, זה ישפר את הקשר ביניהם.

שאלתי אותו "ואם היא לעולם לא תרזה, מה תעשה?" והוא אמר: "אני אסבול 
בשקט, אני לא מוכן לפרק את המשפחה שלי ולהתגרש".

הבנתי מהשיחה שלי איתו שהוא מחכה שהיא תרזה ורק אז מצבו ישתפר.

במהלך הטיפול, הוא קיבל אומץ לדבר איתה על זה והציע לה לבדוק ביחד איך 
הוא יכול לעזור לה בעניין המשקל. מאחר שאשתו אוהבת אותו, היא הקשיבה לו, 
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וקבלה את הדברים שלו בהבנה, והסכימה אחרי כמה חודשים ללכת לעשות ניתוח 
לקיצור קיבה, שבעקבותיו רזתה, כמובן. 

לאחר כמה חודשים המטופל הגיע אליי ואמר שלמרות שהוא נמשך כעת יותר 
לאשתו, מערכת היחסים ביניהם עדיין לא מספקת, והוסיף "היא לא רואה אותי, 

ולא משקיעה בי". 

בדקנו תוך כדי טיפול איפה הוא לא רואה את עצמו, איפה הוא לא משקיע בעצמו 
וכך, כשהמודעות שלו לעצמו גברה, מערכת היחסים שלהם השתפרה.

עם  היחסים  במערכת  במשפחה,  בעצמו,  להשקיע  צריך  שהוא  הבין  המטופל 
אשתו, כל הזמן, אם הוא רוצה שהיה לו טוב, ובמיוחד מאחר שהוא לא מעוניין 

לפרק את הנישואים שלו.

יחסים בכלל ויחסים זוגיים בפרט, הם כמו צמחים הזקוקים להשקיה כדי לפרוח. 
אם נשקה אותם רק לעתים רחוקות, רוב הסיכויים שהם יתייבשו וינבלו. 

אל תפסיקו להשקיע ביחסים החשובים בחייכם. אל תנוחו על "זרי הדפנה", תמיד 
יש מקום לשפר ולהשתפר. 
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מה יאפשר לי רווחה כלכלית?

 "הדברים היחידים שאתה יכול למשוך אליך, 
הם אלה הנמצאים בתנודה הרמונית איתך".

 בוב פרוקטור

פרק 34
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מה יאפשר לי רווחה כלכלית?

 "הדברים היחידים שאתה יכול למשוך אליך 

 הם אלה הנמצאים בתנודה הרמונית איתך". 

בוב פרוקטור.

הוא השתתף  "מדע ההתעשרות".  על  מנטור שממנו למדתי  הוא  פרוקטור  בוב 
בסרט וגם מוזכר בספר הסוד. בוב מהווה עבורי מקור להשראה ואני רוצה לשתף 

אתכם בסיפור שלו.  

בוב פרוקטור עבד בצעירותו ככבאי. הוא הרוויח 4000 $ בשנה. לאחר שהתחיל 
תהליך של אימון אצל מנטור אישי, בתוך כשנה, ההכנסה שלו עלתה מ 4000 $ 

ל 175,000 $ בשנה. 

סיפר  בוב  באינטרנט.  שקראתי  המאמרים  באחד  שלו  הסיפור  את  שיתף  הוא 
שתמיד הרגיש לוזר ולכן התחבר עם לוזרים, עם חברים שלא היו מעצימים או 
יותר להיות  יום אחד הוא פשוט הבין שהוא לא רוצה  מפרים האחד את השני. 
במקום הזה! להעביר את הזמן שלו בברים, ולשתות עד שדעתו הייתה מיטשטשת. 
בשלב זה הוא קם ואמר "לא עוד!" ופה התחיל השינוי המשמעותי בחייו. הוא 
החליף את החברים שבהם מאס בחברים אחרים, בעלי שאיפות, שהגיעו לתוצאות 

שאליהן גם הוא שאף להגיע. 

במקביל, הוא התחיל ללמוד איך מרוויחים כסף, מצבו השתפר משנה לשנה והוא 
 הפך להיות מיליונר. מאדם שהרוויח 4000 $ בשנה הוא הפך לאדם שמרוויח יותר

מ 4000 $ לשעה. 

בוב סיפר שהשינוי לא היה מיידי. הוא נתקל בכמה מכשולים בדרך, עד שהגיע 



155 מפתח לחיי גן עדן - שרית אשרוב

להצלחה. השינוי שערך בחייו היה כל-כך משמעותי, שהגוף שלו לא היה יכול 
להכיל אותם, ולכן הוא היה חולה הרבה באותה שנה. הוא הבין שהגוף שלו הוא 
מכשולים  היו  קשות,  מחלות  היו  לא  שאמנם  ושהמחלות,  שלו  לתודעה  ביטוי 

בדרכו להצלחה.

נכון שלא כולנו רוצים להיות מיליונרים, אך כולנו רוצים רווחה כלכלית, שתביא 
אותנו למצב שנוכל להשיג מה שאנחנו רוצים בחיים.

אני מאמינה שאם בוב פרוקטור הגיע לאן שהגיע, בהתחשב בנקודת ההתחלה 
הנמוכה שלו, כולנו יכולים בדרך זו או אחרת לשפר את מצבנו הכלכלי. 

רווחה כלכלית מתחילה בתודעה שלנו. עלינו לראות את השפע שהיקום מעניק 
לנו. השפע מצוי אי שם, כמו המים הרבים שיש בעולם, אם באוקיינוסים, בים, 
בגשם שיורד עלינו. כדי לקבל חלק מהשפע, אנחנו זקוקים לכלי שבאמצעותו 
נוכל לאסוף אותו. אם בכלי שלנו יש חור, תודעת חוסר, המים לעולם לא ייאספו 

בכלי שלנו. 

אתם  האם  חיוביות?  מחשבות  חושבים  אתם  האם  שלכם,  למחשבות  לב  שימו 
מכירים תודה? האם אתם נתתם את ה 100 אחוז שלכם? האם לקחתם אחריות? 

האם אתם חיים בהרמוניה עם הסביבה שלכם? 

רשמו לעצמכם:
מה החלום שלי?	 
מי האנשים שאני מכיר שהגיעו לאן שאני רוצה להגיע?	 
מי יכול לעזור לי להגיע לשם?	 

צעדו צעד אחד בכל פעם. גם אם אתם לא רואים בברור את הדרך כשמתחילים 
זכרו  וסלולה.  ברורה  הופכת  והדרך  מתבהרים  הדברים  לאט  לאט  לחלום, 

שלפעמים יש מכשולים בדרך. אל תתנו להם להפריע לכם בדרככם.
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רשמו בגדול: 

אם אני רוצה להשתנות אני חייב להמשיך וללכת בדרך שבה אני מאמין!

זה עשוי לעזור כאשר נתעייף ונתקל במכשולים בדרך. 
הכרת תודה ברמה יומיומית תשאיר אותנו בתדר חיובי, בתדר של שפע.
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מה המקרה הזה מלמד אותי?

 "מה שאתה מקבל מלהשיג את המטרות שלך 
הוא לא חשוב כמו מה 

שאתה הופך להיות מלהשיג את המטרות שלך."

הנרי דייוויד תורו

פרק 35
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מה המקרה הזה מלמד אותי?

"מה שאתה מקבל מלהשיג את המטרות שלך הוא לא חשוב כמו מה 
שאתה הופך להיות מלהשיג את המטרות שלך."

הנרי דייוויד תורו

לפעמים אנחנו נתקלים במצבים בחיים שאותם אנחנו מקבלים כמובנים מאליהם. בדרך 

ומפתחים  בודקים מה הם מלמדים אותנו, איך הם מצמיחים, מקדמים  כלל אנחנו לא 

אותנו.

נכנסה אלי לטיפול אישה אחרי גיל ה-40 שלה, שהייתה בעיצומם של גירושים 
לא פשוטים. היא הגיעה אליי בהמלצה של חברה, שעודדה אותה לטפל בעצמה 
לי  סיפרה  היא  להתמוטט.  לה  גרם  שכמעט  עוברת  שהיא  בתהליך  ולהתחזק 
שנאלצה לעזוב את בעלה עם הילדים ללא רכוש, מאחר שרצתה לקבל גט מבלי 
פרט  רב,  משותף  רכוש  להם  היה  לא  זאת,  מלבד  הרכוש.  על  למאבק  להיכנס 

לשלושה ילדים מקסימים. כך שהגירושים כשלעצמם היו קשים אך מהירים.

היא תארה איך הסביבה שלה נרתמה לעזרתה. קרובים ומכרים אספו לה ציוד 
כדי לרהט לה את הבית. היא קיבלה סלון, עם שולחן, כלים למטבח, מיטות 
לילדים ולה מזרן שהיא תוכל לישון עליו, 2 טלוויזיות לסלון ולחדר השינה, 
מכונת כביסה מקרר ועוד. הבית קיבל צורה של בית עם תרומות של אנשים 
נהדרים.  אנשים רצו לעזור לה גם עם אוכל ועזרה עם הילדים, אך היא כבר 

סירבה בטענה שהיא מסתדרת. היא הייתה רגילה להסתדר כל חייה לבד. היא זו 
שנהגה להתנדב בכל מיני ארגונים, לעזור לאנשים. היא אמנם הסכימה לקחת 
את החפצים שנאספו עבורה, אך הרגישה עם זה רע. בנוסף, היא לא ידעה איך 

להכיל את כמות אהבה ותשומת הלב שהיא קבלה באותם ימים.

לאחר שסיפרה, שאלתי אותה את השאלה “מה המקרה הזה מלמד אותך?”
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היא הסתכלה עלי בעיניים נוצצות מבכי ואמרה “שאני אהובה?” “ומה עוד 
זה מלמד אותך?” “שאני מתעקשת, שאני חזקה, שאני מצליחה להתמודד עם 

דברים קשים, שיש לי אומץ להתגרש ושאני לא לבד”. תוך כדי התבוננות 
במצבה, היא הבינה שהמצב הוציא לאור את התכונות הטובות שלה ואת 

התמיכה הרבה, המעידה על האכפתיות שקיבלה מהסביבה. 

היא הוסיפה ואמרה “הדבר הכי חשוב שלמדתי, הוא לקבל. מעולם לא ידעתי 
לקבל, אלא רק לתת מעצמי, תמיד הייתי אחת שיכולה להסתדר לבד.” היא 

הוסיפה “אני בטוחה שאני אעמוד על הרגלים ואוכל ללמד נשים אחרות 
שלא יודעות לקבל עזרה כמוני, לתת הזדמנות לאנשים לעזור.” היא הגיעה 
אליי לשני טיפולים ולאחר מכן “עמדה שוב על הרגליים” עם הרבה כוחות, 

אופטימיות, שחרור והכי חשוב, היא זכרה שהיא אף פעם לא לבד.

כל מקרה מלמד אותנו משהו על עצמנו, חפשו תמיד את נקודות האור, את 
 המתנות שמסתתרות שם. 

אל תתייחסו לדברים הטובים בחייכם כמובנים מאליהם. 



161 מפתח לחיי גן עדן - שרית אשרוב

מה הדפוסים שעוצרים אותי?

"כל מה שמוח האדם יכול להגות ולהאמין,
הוא יכול להשיג"

נפוליאון היל

פרק 36
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מה הדפוסים שעוצרים אותי?

"כל מה שמוח האדם יכול להגות ולהאמין, הוא יכול להשיג"  
 נפוליאון היל

אני: תמלא בבקשה את הבקבוק שלך במים. 
הבן הקטן שלי: אני לא יכול!

אני: בטח שאתה יכול! 
הוא: אני לא יכול!

אני: אני מאמינה שאתה יכול. מה אתה אומר? 
הוא: אבל אני לא יכול... 

אני: שותקת 
הוא: טוב, נו, אני אנסה...

וכמובן מצליח...

בתור נערה כשנתקלתי בקשיים שמעתי את המשפט: “אלוהים לא ייתן לך שום 
קושי אם הוא היה מאמין שלא תצליחי לעמוד בו”

לא הבנתי את זה עד שהפכתי להיות אם.

כאם לילדים, אני מתבוננת בילדים שלי, לומדת מהם ומפיקה הרבה תובנות על 
החיים שלי...

לפעמים אני מוצאת את עצמי מצפה מהילדים שלי שיעשו דברים שנראים 
עבורי פשוטים מאוד, מתוך אמונה מלאה שהם יצליחו לעשות זאת, ולא מבינה 

למה בחלק מהפעמים הם אומרים “אני לא יכול”, “זה לא יצליח לי”, הרבה 
לפני שהם בכלל מנסים.

היום אני כבר לא אותה נערה. אני יותר מאמינה בעצמי ויודעת שהבורא מעמיד 
אותי בפני ניסיונות רבים, והאתגר הגדול הוא להצליח בהם...

כמה פעמים אנחנו נתקלים במשימות ואתגרים שאנחנו לא מאמינים שנצליח 
בהם?
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כמה פעמים רצינו להרים ידיים וחשנו תסכול שאנחנו לא מצליחים?

זכרו, הבורא לא ייתן לנו להתנסות בדברים שהוא לא מאמין שנצליח בהם.

אחד מדפוסי החשיבה שחוסמים אותנו, מתבטא במחשבות המבטאות חוסר 
אמונה בעצמנו. ישנם גם דפוסי התנהגות המפריעים לנו להשיג את מטרותינו, 

כגון התמכרויות למיניהן )עישון, כסיסת ציפורניים ועוד(.

אתן לכם דוגמה על התמכרות לא לעישון או לכסיסת ציפורנים, אלא התמכרות 
לסדר וניקיון. יש אנשים אובססיביים לסדר וניקיון ואם הסביבה שלהם לא 
נקייה, זה מוציא אותם מהשלווה, וגורם למתחים בבית, דבר שיכול לגרום 

לחוסר הרמוניה עם בני המשפחה. ההתמכרות או האובססיה לניקיון עונה על 
צורך פנימי. אנשים כאלה לרוב גדלו בבית עם אם או אב שהקפידו על הסדר 

והניקיון.

תהליך הגמילה מכל התמכרות – בהתאם לשיטה שפיתחתי ושמפורטת בספרי 
“גם אתה יכול להפסיק לכסוס!” שיצא לאור בשנת 2014 - כולל ארבעה 

שלבים:

השלב הראשון:
השלב החשוב ביותר בתהליך הוא הרצון להפסיק כל התמכרות!

הרצון צריך לבוא מבפנים. אם אנחנו רוצים להיגמל, עלינו להתמקד בכך 
באמצעות הרצון. עלינו להתמקד ברעיון הגמילה למרות כל הפיתויים אשר 

עלולים לצוץ.

השלב השני:
העלאת רמת המודעות. ברגע שמתחילים לחשוב מדוע אנחנו עושים פעולה 

מסוימת )ומפסיקים לפעול “על אוטומט”(, רמת המודעות עולה. אנחנו מבינים 
שפעולות מסוימות – למשל כסיסת ־ ציפורניים, עישון, זלילת לילה, ניקיון, 

סדר, הימורים ועוד – נובעות מצרכים אחרים שמקורם מתחת פני השטח.
קיימת בנו היכולת להשיג כמעט כל דבר שנרצה וכל מה שעלינו לעשות הוא 

להרחיב את רמת המודעות. כל מה שיש לנו בחיים מבטא באופן ישיר את 
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רמת המודעות שלנו. אם ברצוננו לשנות הרגלים שלא מקדמים אותנו, עלינו 
להתייחס אליהם בצורה מודעת כדי להעלות את רמת המודעות שלנו לגביהם. 

השינוי ברמת המודעות שלכם מתרחש כבר עכשיו. כשתסיימו לקרוא את הספר, 
תהיה לכם הבנה חדשה לגבי האופן שבו אתם פועלים ולגבי הדרך שבה תוכלו 

להפסיק את ההתמכרות שלכם.
לדוגמה, רמת המודעות שלי כהורה עולה כל הזמן ובזכות העלאת רמת 

המודעות אני הופכת להיות אימא קשובה יותר לצרכים של  ילדי, אימא טובה 
יותר. אם רמת המודעות שלי הייתה נמוכה בתחום ההורות אני מאמינה שהייתי 

חווה קשיים רבים יותר לעומת חוויית ההורות שלי כיום. ככל שאני משקיעה 
יותר בהעלאת רמת המודעות, על ידי מחשבה תחילה או על ידי הצגת שאלות 

לעצמי, כמו “מדוע אני עושה זאת?” “מדוע אני מתרגזת?” או “מה באמת 
מפריע לי?” כך רמת התסכול והכעס שלי מול הילדים הולכת ופוחתת.

השלב השלישי:
מגיע השלב הקריטי, שלב ההחלטה!!

כל דבר שאנחנו רוצים להשיג בחיים, חייב להיות מלווה בהחלטה. גם ברמה 
הפשוטה של חיי היומיום, אנחנו נדרשים להחליט החלטות רבות: למשל, בבוקר 

אנחנו מחליטים מה אנחנו רוצים לאכול או לשתות. תחילה מחליטים ולאחר 
מכן מבצעים את ההחלטה.

השלב שבו המחשבה “היום אפסיק את ההתמכרות!” עולה בראשנו, חשוב 
ביותר. יש לציין שבחירת היום חשובה גם כן, שכן לא נרצה להתחיל בתהליך 

הגמילה לפני אירוע חשוב או מלחיץ. מומלץ שההחלטה תתקבל בתקופה טובה 
ורגועה.

השלב הרביעי:
כל גמילה מהרגל, ולא משנה מאיזה הרגל רוצים להיגמל - עישון או אלכוהול, 

מוצץ או חיתולים - דורשת לפחות שלושה שבועות ברצף.
תהליך הגמילה נמשך כ 21 יום ברצף, כך שאם מפסיקים באמצע, אפילו ליום 

אחד, צריך להתחיל לספור שוב 21 יום )למחמירים נדרשת תקופה של 40 יום(.

כשמחליטים להפסיק לכסוס ציפורניים או לעשן סיגריות או כל התמכרות אחרת, 
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צריך לדעת שיהיו ימים קשים גם אחרי ההחלטה, אך חשוב לזכור שאחרי 21 ימים 
ברצף )או 40 יום( תחול הקלה, שתביא אותך לשאול את עצמך “למה בכלל הייתי 

מכור? ממש לא הייתי צריך את זה!”

כשהתחלתי בתהליך הגמילה מעישון, ההרגשה הייתה קשה, כי בגמילה מסיגריות 
הגוף צריך להיגמל מניקוטין והגמילה אינה מנטלית בלבד. ידעתי שצריך לחכות 
חמישה ימים עד שהגוף לא יזדקק לניקוטין. אני זוכרת שהיום החמישי היה היום 
הקשה ביותר, אבל, התאפקתי בכל כוחי. אמרתי לעצמי שאין לי מה להפסיד. 
לאחר מכן הייתי צריכה לעבור 21 ימי גמילה, ובכל פעם שהרגשתי צורך להכניס 
סיגריה לפה, שאלתי את עצמי למה אני רוצה סיגריה, דמיינתי את הסיגריה בפה 
והצורך פשוט עבר לי. אתן דוגמה: ביום שהייתי עצבנית וכהרגלי הייתי רגילה 
דמייני  עכשיו  שרית,  “טוב,  לעצמי:  אמרתי  סיגריה,  עישון  באמצעות  להירגע 
שיש לך סיגריה בפה והעצבנות עוברת.” וכך דמיינתי לי את הסיגריה בפה. ממש 
כמה  אחרי  איך  האמנתי  ולא  מהסיגריה,  האוויר  את  שואפת  אני  איך  הרגשתי 
שניות – לא דקות אלא שניות – הצורך בסיגריה עבר, והתמקדתי בפתרון הבעיה 

שהובילה לעצבנות, ולא התעלמתי ממנה, כפי שנהגתי שנים.

גם אתם יכולים לנהוג באותה צורה:

תנו לעצמכם 21 ימים ברצף )או 40 יום(. אני מבטיחה לכם שאחרי 21 הימים ברצף 
)או 40 יום(, תראו את השינוי. 

קחו בחשבון שגם אם נגמלתם, הצורך יעלה שוב ושוב. חשבו על אלכוהוליסט 
שנגמל משתייה ואסור לו לטעום אפילו יין הקידוש, כי זה יזכיר לו את ההרגשה 
הנעימה שהייתה בתקופה שהוא שתה, ההרגשה שהרגיעה אותו, שהקלה על הסבל 
שלו, על השיח הפנימי שהיה לו בראש. הוא עלול לשכוח את תקופת הגמילה 
הקשה, או בכלל למה הוא רצה להפסיק. גם אחרי כמה שנים ללא עישון, בתקופה 
קשה כמו הגירושים, רציתי מאוד לעשן ואמרתי לעצמי “רק סיגריה אחת.” אבל 
זכרתי שאני בעצם כמו אלכוהוליסטית ושאסור לי. נשמתי כמה נשימות וחיפשתי 

תעסוקה אחרת והצורך פשוט עבר.
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לדעת  מאוד  חשוב  הרגלים.  החלפת  והוא  נוסף,  חשוב  לעניין  להתייחס  צריך 
הרגל  לכם  למצוא  חייבים  אחד, אתם  לא מקדם  הרגל  מפסיקים  שכאשר אתם 
עלולים  לדוגמה,   , לעשן  כשמפסיקים  הגמילה.  במהלך  לכם  יזיק  שלא  אחר, 
לעלות במשקל, מאחר שכשהפה אינו עסוק בסיגריה הוא מחפש מזון. לכן חשוב 
לכם, שלאחר תקופה  אני מבטיחה  למצוא הרגל אחר מקדם למלא את החסר. 

מסוימת, כבר לא תזדקקו לתחליף, אלא רק בתקופות משבר. 

לסיכום:
הפסקת ההתמכרות בנויה מארבעה שלבים:

השלב הראשון - הרצון
השלב השני- העלאת המודעות

השלב השלישי – קבלת ההחלטה
השלב הרביעי - 21 ימי גמילה )או 40 יום(.

עברו את כל ארבעת השלבים ואני מבטיחה לכם הצלחה בהפסקת ההתמכרות.

בדקו איך אתם יכולים לשפר את דפוסי המחשבה או ההתנהגות שמפריעים לכם. 
עריכת  רשימה של דפוסים אלה עשויה לעזור לכם בכך.
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מה התשוקה הכי גדולה שלי?

 "תמיד עקוב אחר התשוקות שלך.
 לעולם אל תשאל את עצמך 
אם הינן ראליסטיות או לא." 

דיפאק צ'ופרה

פרק 37
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מה התשוקה הכי גדולה שלי?

"תמיד עקוב אחר התשוקות שלך. לעולם אל תשאל את עצמך 
אם הינן ראליסטיות או לא." 

דיפאק צ'ופרה

“תארו לכם שהיה לכם סכום של מיליון דולר בבנק, במצב נזיל ולא היה חסר לכם 
כלום בחיים האם עדיין הייתם עושים את מה שאתם עושים היום?”

זו שאלה שהוצגה לי באחד הקורסים של התפתחות אישית שעשיתי לפני כמה 
שנים. 

בתחומי  לעסוק  ממשיכה  הייתי  חיובית.  הייתה  שלי  התשובה  מעניינת.  שאלה 
הטיפוח, הייעוץ והטיפול, כי אני אוהבת לעשות את מה שאני עושה.

אני קמה בכל בוקר עם אנרגיות טובות, ומצפה לפגוש את הלקוחות והמטופלים 
שלי. יש ימים מועטים שבהם אין לי חשק לקום מהמיטה, אבל ההרגשה אינה 

קשורה לעבודה, אלא לתחושת דכדוך.

באותו קורס התבקשתי לכתוב 30 דברים שאני רוצה להשיג בחיים שלי.

30 דברים? שאלתי את עצמי איך אמצא כל-כך הרבה דברים שאני רוצה.

הדפים שכתבתי עליהם היו מסודרים בשלושה דפים, בכל עמוד היה מקום ל- 10 
דברים.

בזמן התרגיל הושמעה לנו מוסיקת רקע נעימה והתבקשנו לכבות את הטלפונים 
הניידים ולא לצאת לשירותים בזמן כל התרגיל כדי לא להוציא אף אחד מריכוז.

אחרי הכתיבה התבקשנו לסדר את הרשימה בשלושה טורים 1, 2, 3.

עשרה דברים שאני רוצה שהם הכי חשובים בטור מס’ 1.

בטור מס’ 2 עשרה חשובים פחות ובטור מס’ 3 הכי פחות חשובים.

וכך דירגתי את כל הדברים שרציתי שיהיו לי בחיים.

שיתפתי אתכם בשלבים כדי להמחיש את מה גיליתי על עצמי אחרי התרגיל הזה.
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בסוף  נמצאו  לי  חשובים  הכי  זה שהדברים  עצמי,  על  שגיליתי  המעניין  הדבר 
הרשימה לפני שמיינתי אותם.

לקחתי את הדבר שהכי רציתי באותה תקופה – רכב חדש.  

ועוד כותבים או מדביקים תמונות  כאשר אנחנו ממוקדים במה שאנחנו רוצים 
כמו בלוח חזון , לוח תמונות בקולאג’ זה מפעיל את הדמיון שלנו. תת המודע 
בדימיון  קודם  התחיל  הפיסי  בעולם  שנוצר  דבר  כל  מתמונות,  ומונע  מושפע 
המודע שלנו  ואז תת  רוצים  מה שאנחנו  את  מדמיינים  אנחנו  תמונות.  בעזרת 

מוביל אותנו לתוצאות.

אחרי שנה, נסעתי באחד הימים עם אמי ליידי ושני הבנים המקסימים שלי מאחור 
וברמזור קלטתי שהרכב שלי התחמם והתחיל לעלות עשן, הלך המנוע. זה היה 
סימן שהגיע הזמן להתחדש ברכב חדש וגדול יותר. נכון שזה הגיע עם דחיפה 
קטנה מהיקום, וגם שכחתי אחרי שנה את אותו פתק שרשמתי שאני רוצה זה 
רכב חדש, וכשעשיתי סדר בדברים מצאתי את הפתק שרשמתי בשנת 2011 “אני 
נוהגת על רכב חדש מדגם טויוטה”. אז נכון לא קניתי בסוף רכב מסוג טויוטה אך 

בשנת 2011 נהגתי על רכב חדש וגדול יותר. 

אני מוצאת את עצמי לא מעט דוחפת את הלקוחות שלי לממש את התשוקות 
שלהם. אני מתייחסת לתשוקות המודעות שלנו. פעמים רבות אנחנו רוצים משהו 
כמו לצייר אך לא נרשמים לחוג ציור בגלל כל מיני תירוצים. אם משהו לא עוזב 
את מנוחתכם אל תתעלמו ממנו, מהדחף הפנימי לעשות דברים. פשוט התחילו 

לפעול.

עצמך  את  לבטא  המנסה  בך,  החבויה  האפשרות  של  המאמץ  היא  “תשוקה 
באמצעותך בצורה מוחשית” )וואלס ד.וואטלס מתוך מדע ההתעשרות(. 

זכרו, לבריאה אין צורה. היא רוצה לממש את עצמה דרכנו, אז לפעמים צריך 
להקשיב לה.

מה התשוקה הכי גדולה שלכם? 
פנו זמן עבור עצמכם לגלות את הדברים שהייתם רוצים לעשות או להשיג עבור 

עצמכם, ושנדחקו הצידה במרוץ החיים, והשיגו אותם!
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מה יוצא לי מזה?

"אינטליגנציה ללא אמביציה היא ציפור ללא כנפיים."
 סלבדור דאלי

פרק 38
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מה יוצא לי מזה?

"אינטליגנציה ללא אמביציה היא ציפור ללא כנפיים."
 סלבדור דאלי

לפני שבני הגדול עלה לכיתה א' חברתי סיפרה לי איך היא חינכה את הבת 
שלה לעצמאות בכל הנוגע להכנת שיעורי הבית. היא שיתפה אותי בשיחה 

שהייתה לה עם בתה ממש בתחילת השנה הראשונה שלה בבי"ס. היא אמרה 
לה "אם תעשי שיעורים או לא, זה תלוי בך. אני את השיעורים שלי עשיתי 

כבר והגעתי לאן שהגעתי. אם תעשי שיעורים תתקדמי בכיתה, המורה תפרגן 
לך, והילדים ירצו בחברתך. אבל אם לא תעשי שיעורים, המורה עלולה לכעוס 
עלייך, ואת תישארי מאחור ולא תתקדמי בחומר הלימודים, כמו השאר". וכך 

בתה גדלה להיות עצמאית ולהכין את השיעורים והמשימות שלה מיוזמתה, גם 
אם אמה לא הזכירה לה. האחריות הייתה אך ורק של הילדה.

הגדול.  בני  עם  שיחה  אותה  את  קיימתי  חברתי,  עם  השיחה  בעקבות 
כתוב  בו  דף  לצבוע  משימה  קיבל  הוא  א'  בכיתה  הראשון  יומו   כשהגיע 
"שלום כיתה א'". כשחזרנו הביתה אחרי ארוחת הצהרים הוא ניגש לעשות את 
שיעורי הבית הראשונים שלו, אחרי כמה דקות חזר אלי ואמר שכואב לו הראש 
ושהוא לא סיים את השיעורים שלו. המלצתי לו לנוח וכך הוא הניח את המחברת 
ולא חזר אליה עד הערב. זכרתי היטב את השיחה שהייתה לי עם חברתי והזכרתי 

לו מה יוצא לו מזה שהוא עושה שיעורים ושחררתי.

בערב לפני השינה ראיתי אותו מחזיר את המחברת לתיק, שאלתי אותו 
בעדינות אם הוא סיים את השיעורים שלו. הוא ענה לי שלא, ושהוא יגיד למורה 

שהוא לא הספיק כי חזרנו מאוחר הביתה. הזכרתי לו שאנחנו לא משקרים 
והפניתי את תשומת לבו שזה מה שהוא מתכנן לעשות. אחרי המקלחת ראיתי 
אותו ניגש לתיק שלו, מוציא את השיעורים ועושה אותם מיוזמתו מבלי שאני 

אלחץ עליו.
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שיבחתי אותו על ההחלטה הנכונה, והוא אמר: "כן, לא יכולתי לשקר למורה".

לכל דבר שאנחנו עושים בחיים יש תוצאה שעשויה להביא לתוצאות עתידיות 
טובות או פחות טובות עבורנו. אם אנחנו שמים לב שפעולות שאנחנו עושים 

מביאות לתוצאות שליליות, פשוט נשנה את העשייה שלנו.

בדוגמה עם הבן שלי, אני החלטתי שאני רוצה להטיל את האחריות לביצוע 
השיעורים עליו ולכן, אסור לי להתערב, וכך היה. 

הוא הגיע בעצמו להבנה שהוא לא מעוניין לשקר ולכן כדאי לו להכין את 
שיעורי הבית. 

תמיד יש לנו אפשרות "לשכנע" את תת המודע שלנו ברגע שנדע מה יוצא לנו 
מזה?

בכל פעם שאתם רוצים להשיג משהו בחיים או יותר נכון להגיד להשיג תוצאות 
בתחומים מסוימים תשאלו את השאלה מה יוצא לי מזה? יש פעמים שהתשובה 

תהיה , לא יוצא לי מזה כלום, אם זה כך, תדעו לא להשקיע מאמץ. אך אם 
התשובה תוביל אתכם לתוצאות טובות רק מהשאלה הזו, זה ייתן לכם הרבה 

מוטיבציה להמשך העשייה.

בכל פעם שאתם רוצים להכניס הרגל חדש לכם או לילדים שלכם דברו על 
התועלות של מה יוצא לכם מזה או מה יוצא להם מזה. זה יכוון אתכם או את 

ילדכם, ייתן לכם ולהם הרבה מוטיבציה בעשייה.
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את מי אני חושש לאכזב?

 "הדבר הגרוע ביותר שאני יכול להיות 
הוא אותו הדבר כמו כל האחרים."

 ארנולד שוורצנגר

פרק 39
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את מי אני חושש לאכזב?
"הדבר הגרוע ביותר שאני יכול להיות הוא אותו הדבר כמו כל האחרים."

 ארנולד שוורצנגר

כילדים אנחנו חוששים לאכזב את הורינו. אנחנו גדלים והופכים להיות הורים, 
והמצב מתהפך - אנחנו חוששים לאכזב את ילדינו. 

הצורך הזה להיות תמיד בסדר, שיאהבו אותנו ויקבלו אותנו מושרש אצלנו עוד 
מילדותינו. אצל חלקנו יותר ואצל חלקנו פחות, אך אם אני מסתכלת על חתך 
האוכלוסייה שאני מכירה אני מגלה שיש מכנה משותף אצל רובם. החשש לאכזב 

הוא גדול.

ופחות חוששת  ככל שהתפתחתי ברמת המודעות שלי, מצאתי את עצמי פחות 
לאכזב אחרים, ומה שעזר לי להגיע למקום הזה, היא ההבנה שלמעשה אני לא 

יכולה לאכזב אף אחד מלבד את עצמי.

אם אני עסוקה בזה שאני עלולה לאכזב את אמי, אם לא אגיע לארוחת שישי, אני 
בעצם מתרחקת מעצמי, מהרצונות שלי.

זה  זה מה שאני רוצה? האם  למדתי לשאול את עצמי לפני שאני פועלת האם 
יגרום לי שמחה? ולוקחת בחשבון שלפעמים יש לדברים מחיר ועלולים לכעוס 

עלי אם לא אעשה את מה שהם רוצים.

שהתשובה  השני  לצד  ולהסביר  שלי,  העדיפויות  את  לסדר  למדתי  השנים  עם 
השלילית שלי לא מצביעה על כך שאני נגדו, אלא על כך שגם לי יש רצונות 

משלי ואני צריכה להיות קשובה להם.

קיבלתי  רוצה,  שאני  במה  יותר  להתחשב  התחלתי  שבהן  הראשונות  בפעמים 
ומיד  אותי  הבהיל  זה  בהתחלה  השני.  מהצד  והתמרמרות  כעס  של  פידבקים 
התחלתי לחזק את עצמי במנטרות של מה שאני אוהבת אצלי. הבנתי שאני בעצם 

צריכה לקבל את השינוי בתוכי ולקבל את עצמי.

ככל שהייתי נאמנה יותר לעצמי קרו 2 דברים: 

ואת  אותי  לקבל  התחילה  והסביבה  עלי  חושבים  מה  של  מהכלא  השתחררתי 
השינוי שלי באהבה.
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מתרחקים  אנחנו  לאכזב,  חוששים  אנחנו  מי  את  במחשבה  עסוקים  כשאנחנו 
מעצמנו, מהאמת הפנימית שלנו.

אנחנו:
פחות יודעים מה אנחנו רוצים.

עלולים להיות לא רגועים.
חשים תסכול.

חסרי הערכה ואהבה עצמית.
חסרי אנרגיה ומוטיבציה.

חשוב לזכור שהיחידים שאנחנו חוששים לאכזב זה את עצמנו!

זה  כאשר  באהבה.  שלנו  הרצונות  את  מקבלת  לא  שלנו  הסביבה  רבות  פעמים 
קורה תוכלו לדמיין את הסיטואציה המוכרת של תינוק המתלווה לאמו לקניות 
בסופר, ופורץ בבכי כדי שאמו תקנה לו את מה שהוא רוצה. אם אמו תיכנע לבכי 
ותיתן לו את מה שהוא רוצה )למרות שלא הייתה נוהגת כך אילולא בכה(, הוא 
ילמד להשתמש בבכי שלו לצורך מניפולציה רגשית, מאחר שזיהה שאמו חוששת 

לאכזב אותו או חוששת ממה שיחשבו עליה אנשים בסביבתה.

אם אתם חוששים שאתם עלולים לאכזב את ההורים, החברים, בני הזוג, או את 
הילדים, בדקו עם עצמכם מה יכול לעזור לכם להישאר נאמנים לעצמכם.
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מה יאפשר לי להתמיד?

 "עבודות גדולות אינן מבוצעות על ידי כוח, 
אלא על ידי התמדה".

 סמואל ג'ונסון

פרק 40



מפתח לחיי גן עדן180

מה יאפשר לי להתמיד?

"עבודות גדולות אינן מבוצעות על ידי כוח, אלא על ידי התמדה".
 סמואל ג'ונסון

לוחם גדול שפיקד על חייליו בשדה הקרב, עמד בפני משימה שבה יהיה עליו 
להחליט החלטה הרת גורל, שתבטיח את ניצחון חייליו בשדה הקרב. הוא 

עמד לשלוח את צבאותיו להילחם באויב רב עוצמה, ובעל מספר רב יותר של 
לוחמים. הוא העלה את חייליו לספינות, הפליג לארץ האויב, הנחית חיילים 

וציוד, ואז נתן פקודה לשרוף את הספינות שהביאום לשם. בנאומו לפני חייליו, 
שנשא לפני היציאה לקרב הראשון, אמר: “אתם רואים את הספינות עולות 

באש? משמעות הדבר היא, שאיננו יכולים לעזוב את החופים בחיים, אלא אם 
כן ננצח! אין לנו בררה כעת- ננצח או נאבד!” הם ניצחו!

נפוליון היל

כל שינוי שאנחנו רוצים לעשות בחיים שלנו חייב להיעשות עם התמדה. ציינתי 
לעיל שאחד הכללים הכי משמעותיים לגמילה היא התמדה בהתנזרות למשך 21 

יום לפחות. 

כאשר אנחנו חוזרים על אותה פעולה יום אחרי יום, תת המודע שלנו יודע שזה 
מה שהוא צריך לעשות ויוצר את אותה פעולה גם אחרי ה 21 יום מכיוון שזה הפך 

אצלו להרגל.

קשה מאוד להתמיד במשהו שאנחנו לא ממש רוצים בחיים שלנו. לכן השאלות 
אני  “האם  זה  מסוים  הרגל  אצלנו  לשנות  רוצים  לפני שאנחנו  לבוא  שצריכות 

רוצה את זה?” “האם זה יעשה לי טוב אם אני אתמיד בזה?” 

אך מה עושים כאשר אנחנו חייבים לעשות משהו שאנחנו לא ממש אוהבים ועדיין 
חייבים להתמיד, כמו ללכת לעבודה שאנחנו לא אוהבים, אך חייבים לעבוד בה כי 

זאת הפרנסה היחידה בבית?
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איך בכל זאת מתמידים בעבודה שלא אוהבים?

אחד הדברים שאני מלמדת את המטופלים שלי ומיישמת בעצמי, הוא לבדוק מה 
כן אני אוהבת במה שאני עושה, ולהגדיל את החלקים האלה.

מטופלת שבאה אלי לטיפול לפני מספר שנים, סיפרה לי שהיא מחליפה עבודות 
עבודה.  באף  מעמד  להחזיק  מצליחה  לא  שהיא  מאחר  חודשים,  מספר  מדי 
התבוננתי על רצף העבודות שהיא החליפה וראיתי מכנה משותף לעזיבה שלה: 
ברגע שהיא הרגישה שהיא עובדת כמו רובוט בעבודה, וללא סיפוק היא פשוט 

התפטרה ועברה לעבודה חדשה.

עם  לעבוד  אוהבת  שהיא  לי  ענתה  היא  בחיים.  אוהבת  היא  מה  אותה  שאלתי 
אנשים, לעזור להם להתפתח ולצמוח. התבוננו בכל העבודות שלה ובכולן היא 
עבדה עם אנשים, אך הייתה מרוכזת רק במשימות שלה. בשלב מסוים העבודה 

התחילה לשעמם אותה ומשלב זה והלאה היא התנהלה “כמו רובוט”.

למסקנה  הגענו  כעצמאית,  לעבוד  מעוניינת  לא  שהיא  אמרה  שהיא  מאחר 
לקחת  לה  המלצתי  הנוכחית.  שלה  בעבודה  להתמיד  שתנסה   שכדאי 
ביצוע  כדי  תוך  להתבונן,  ולהתחיל  הנוכחית,  בעבודה  חודשים   4 לעצמה 
בפני  התחייבה  היא  יום.  בכל  נפגשת  היא  שאתה  הסביבה  על  העבודה, 
בעבודה?  היום  לעזור  יכולה  אני  ולמי  איך  השאלה  את  לשאול   עצמה 

למי אני יכולה לתרום היום?

הרבה  בתרומה  ונוכחה  לעצמה,  שהציבה  המשימה  את  ליישם  התחילה  היא 
שהיא יכולה לתרום לקולגות שלה במשרד. היא הפכה לדמות שמתייעצים איתה 

והכניסה באותה תקופה הרבה טוב לחברה. 

בעקבות זאת היא קודמה לתפקיד בכיר יותר.
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אותה מטופלת עובדת באותו מקום עבודה כבר כמה שנים. 

רוצים להתמיד בעבודה, בתחביבים או בכל תחום אחר בחיים? הכניסו תשוקה, 
שמחה ואנרגיה חיובית לעשייה שלכם. אפשר גם להיעזר בחבר או חברה טובה 

שמוכנים להיות שותפי מחויבות בתחום שבו רוצים להתמיד.

לדוגמה, אם אתם רוצים להתמיד בספורט: קחו לכם בן או בת זוג שיגיע אתכם 
לאימון.

התחילו לעשות רשימת רווחים מה יקרה במידה ותתמידו ותנו לעצמכם בונוס 
אחרי תקופה מסוימת של התמדה.

בהצלחה! 



183 מפתח לחיי גן עדן - שרית אשרוב

מתי פרגנתי לעצמי לאחרונה?

 "לפעמים מערכת היחסים שאתה צריך להציל 
היא זאת שיש לך עם עצמך" 

 ד"ר פיל

פרק 41
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מתי פרגנתי לעצמי לאחרונה?

"לפעמים מערכת היחסים שאתה צריך להציל היא זאת שיש לך עם עצמך" 
 ד"ר פיל

כמה פעמים וויתרת על פינוקים ותענוגות לעצמך?

כי היית צריכה למצוא בייביסיטר ולא מצאת, כי הילד שלך היה חולה,
כי הוא בכה שאת משאירה אותו עם אבא או סבא וסבתא שלו.

בסך הכל רצית ללכת לשתות קפה עם חברה, ללכת לאימון כושר, לעשות שופינג.
כמה פעמים ויתרת על עצמך למען הילדים, כדי שלא יבואו אלייך בטענות שאת 

חושבת קודם כל על עצמך?

אלו דברים שאני שומעת כמעט מדי יום, מהמטופלות בקליניקה שלי. קשה להן 
ג’ל פדיקור  להשקיע בעצמן. רוב הלקוחות שלי באות אלי לפינוק של מניקור 
בעיקר בשעות הבוקר כשהילדים בגן או בבית הספר, או בשעות החופשיות שיש 

להן ביום שישי.

כדי שחלילה זה לא יהיה על חשבון הזמן שלה עם הילדים.

אני רוצה לספר איך אני פועלת עם הילדים שלי.

אני מלמדת אותם שגם לאמא מגיע זמן לעצמה. אני מראה להם איך הם נהנו עד 
19:00 בערב עם חברים, או בהצגה, בסרט, בבריכה )בזמן בי”ס אצלי הם נכנסים 

למיטה ב 20:00( ושעכשיו תורי הגיע.

אני מלמדת אותם להגיד לי: “אמא תבלי, תיהני, תעשי חיים”.
אמא מאושרת, היא אמא שיש לה אנרגיה וסבלנות להעניק לילדים שלה.

ראית פעם מכונית שנוסעת בלי דלק? הדלק שמניע אותך הוא ההשקעה שלך 
בעצמך.

אז תחליפי את “אמא=רגשות אשם” ב”אמא=פרגון ואהבה”.
את אמא נפלאה כשטוב לך! את אמא מדהימה כשאת עושה לעצמך טוב! מותר 

לך!
אם לא תפרגני לעצמך מולם, הם עלולים ללמוד ממך לא לפרגן לעצמם!
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וכשאת לא מאושרת, גם הם לא יהיו מאושרים!
עד שלא נפרגן לעצמנו אף אחד לא יפרגן לנו!

הרבה מהמטופלים שמגיעים אליי רוצים שיהיה להם טוב בחיים, מתלוננים על 
המצב הקיים, אך לא פועלים להפוך את חייהם לטובים יותר.

אתן 2 דוגמאות ואז אציג את הפתרון:
כך  על  והתלוננה  לקליניקה  אלי  שהגיעה  של לקוחה  היא  הראשונה  הדוגמה 
רואה  “לא  ובכלל  כושר  חדר  ללכת  חברות,  עם  לצאת  לה  מפרגן  לא  שבעלה 
אותה”. היא סיפרה שהוא מרוכז בעצמו בלבד. הוא הולך לחדר כושר, יוצא עם 

חברים, קונה לעצמו בגדים חדשים וכדומה.

לא  שלה  שהילדה  בפניי  שהתלוננה  אחרת,  לקוחה  של  היא  השנייה  הדוגמה 
מתנהגת אליה יפה, מדברת בצורה גסה, ו”חושבת שהכל מגיע לה.” היא עושה 

עבור הילדה הכל, אך הילדה לא מעריכה את זה.

בשני המקרים, נשים אלה לא מפרגנות לעצמן ושמות את הצרכים של הסובבים 
אותן לפני הצרכים שלהן. 

עד שהן לא “יראו את עצמן”, לא הבעל ולא הילדה יראו אותן!

אז איך משנים את זה?

איך גורמים לבעל לפרגן לה לצאת עם חברות?

איך גורמים לילדה להעריך יותר את אמא שלה ולדבר אליה יותר בכבוד?

הפתרון:
המטופלת הראשונה קיבלה ממני כמה משימות:

א.   להתחיל לעשות בכל יום משהו קטן עבור עצמה ולכתוב אותו על נייר 
– לשבת רגל על רגל עם כוס קפה/תה באמצע היום, או בערב או אחה”צ, 
דווקא בזמן “טירוף של משימות”, לעשות מקלחת יותר ארוכה, לדבר עם 

חברה  בטלפון שיחה מהנה.
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ב.   לשים לב לדברים הקטנים שהיא כן מפרגנת לעצמה. לדאוג לבייביסטר 
מראש ולקבוע עם חברה לצאת לבלות במידה שהבעל לא יכול להישאר עם 

הילדים וכדומה.
 ג.    לעשות בכל פעם צעד קטן...

לבסוף היא התחילה לפרגן לעצמה וכתוצאה מזה בעלה התחיל “לראות אותה” 
ולפנק אותה.

המטופלת השנייה קיבלה ממני משימה, על כל כן שהיא אומרת לילדה, להגיד 
פעמיים לא, ובכל פעם שהילדה מדברת אליה לא יפה, לעצור ולהגיד לה בצורה 

רגועה “אלי את לא מדברת ככה!” 

עצמה  את  שמכבדת  ביטחון,  עם  אמא  עומדת  שמולה  להבין  התחילה  הילדה 
ושמעריכה את עצמה, ושינתה את היחס שלה לאמה.

עוד דוגמה שאני נוהגת לתת על פרגון לעצמנו:

האם חופשה וחופש זה אותו דבר?

אם אתם יוצאים לחופשה זה אומר שאתם בחופש?

כמה פעמים שמעתי מחברות או מלקוחות שרק חזרו מחופשה מהנה באיטליה או 
במקסיקו, שהן מרגישות שהן זקוקות לחופש...

למה זה קורה? למה חופשה וחופש זה לא אותו דבר? 

אספר לכם סיפור שמלווה אותי שנים.
לי  הייתה  כך שתמיד  נהג להתבדח על  בעבר, כשעבדתי כשכירה, המנהל שלי 
סיגריה ביד )עישנתי כמעט 2 קופסאות סיגריות ביום(, וקיבלתי מאנשים הערות 

שאשמור על עצמי שלא אחטוף סרטן...
עם  תמיד  שהיה  עובד  לו  היה  במפעל,  אפריקה  בדרום  שכשעבד  סיפר  המנהל 
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סיגריה בפה, ותמיד התבדחו על זה שהוא עדיין לא מת מסרטן...
שבוע לאחר שאותו עובד יצא לפנסיה, הוא מת באופן פתאומי, לא בגלל סרטן... 

אלא, לפי התיאוריה של המנהל, בגלל שהוא לא ידע להיות בחופש... 

האם אתם יודעים לקחת קצת פסק זמן לעצמכם?
האם אתם נהנים מחופש בחיי היומיום שבו אתם מאפשרים לעצמכם לא לעשות 

דבר?

מוכר,  לא  במקום  רבעון,  בכל  חופש  לקחת  ממליצים  מצליחים  עסקים  אנשי 
ולהתנתק מהעולם... להיות רק עם עצמכם. מה דעתכם?

לתכנן את  פעילים? מבלי  להיות  להיות עם עצמכם מבלי  מסוגלים  האם אתם 
היום? מבלי לקחת את העבודה אתכם, בראש או בנייד?

הזמן עובר מהר,
וזה לא באמת משנה לו אם אנחנו נהנים או לא.

זה כבר תלוי בנו!
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באיזה אופן שינתה הבעיה את חיי?

 "בלי סטייה מהנורמה, 
התקדמות היא בלתי אפשרית."

פרנק זאפה

פרק 42
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באיזה אופן שינתה הבעיה את חיי?

"בלי סטייה מהנורמה, התקדמות היא בלתי אפשרית."
פרנק זאפה

זוכרים את הסיפור על חברתי ענת, בו שיתפתי אתכם בפרק הראשון? הבעיה 
שלה שינתה את חיי, או יותר נכון, בנתה אותי והובילה אותי לאן שהגעתי היום.
כאשר ענת חלתה במחלה חשוכת מרפא, התחלתי לחפש פתרונות איך לעזור לה. 
תוך כדי חיפוש, מצאתי כלים רבים גם עבור עצמי, כלים שעזרו לי להתמודד עם 

בעיות ואתגרים בחיים שלי.
גיליתי את עולם המיסטיקה והרוח. אני אדם מאוד ארצי במהותי. נולדתי במזל 
מגיעה  הייתי  שלא  ייתכן  לכן,  ליציבות.  וזקוקה  הקרקע  על  שחיה  חיה  גדי... 

לעולם הרוח אם לא הייתי נתקלת במחלה של ענת.
כנערה לא ממש הבנתי איך זה הולך לשנות את חיי. לא ידעתי שאעסוק בטיפול.
כשענת חלתה ועברה את הניתוח הראשון שלה שבעקבותיו, כאמור, היא איבדה 
את שמיעתה, למדתי ממנה לקרוא שפתיים. זה היה יתרון מאוד גדול בבי"ס כי 

יכולנו לפטפט בשקט בלי שאף אחד ישמע ויוציא אותנו מהכיתה.
לימים, ענת מצאה את אהבת חייה הראשונה ונישאה, ואז נפרדו דרכינו. באותה 
תקופה לא היו אימייל, אס אם אס, ווטצאפ או פייסבוק. היו רק פקס וטלפון רגיל, 

ועם ענת ניתן היה לתקשר רק באמצעות פקס.
עם השנים, לאחר שנולד בנה, המחלה החלה לגרום לה בעיות תפקודיות גדולות 
חדש.  זוג  בן  עם  וחיה  התגרשה  ושהיא  הדרדר  שמצבה  מחברה  שמעתי  יותר. 
רציתי לבוא לבקר אותה, אך הבנתי שאי אפשר, מאחר שהמליצו לה להימנע 
מהתרגשות מיותרת, וכל מה שנותר לי לעשות זה לשלוח לה ריפוי מרחוק כמו 

שלמדתי מלואיז היי, שהייתה מנטורית מאוד משמעותית עבורי.
רציתי לעזור לה אבל ידיי היו כבולות.

לימים פגשתי לקוחה ותיקה שלי שסיפרה לי שהיא מלמדת רייקי והיא תשמח 
ללמד אותי. כך למדתי את כל השלבים עד לרמת מאסטר מתוך תקווה שאוכל 

לעזור לענת.
שנה אחרי הגירושים שלי בדקתי עם אותה חברה משותפת מה מצבה של ענת. 
של  במצב  מונשמת  בבית  שוכבת  שהיא  שנים  חמש  שכמעט  לי  סיפרה  היא 
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כדי לבקש את רשותה לבוא לטפל בה עם  יצרתי קשר עם אמה  תרדמת. מיד 
הרייקי שלמדתי.

במשך שנה וחצי הגעתי אליה כל שבוע לעשות לה טיפול, למדתי עוד שיטות 
טיפול כמו המסע, EFT, דמיון מודרך, ונרשמתי ללמוד גם את שיטת תטא הילינג.
נתקלתי בסיפור מאוד יפה שבזכותו אזרתי אומץ להאמין שאוכל לעזור לענת 

להבריא, ובמידה ולא, אז לעזור לה לשחרר את גופה מהעולם הזה. 

הסיפור מועתק מתוך הספר חשוב והתעשר מאת נפוליון היל, הוצאת "אור אם" 
מהדורה ראשונה תשס"ו- 2006 

"....לראשונה ראיתיו לפני עשרים וארבע שנים, כמה דקות לאחר לידתו. הוא בא 
לעולם ללא כל סימן נראה לעין של אוזניים, והרופא הודה, כאשר נלחץ לומר 

את דעתו, שהילד עלול להיות חירש-אילם כל חייו.
קראתי תיגר על דעתו של הרופא. הייתה לי הזכות לעשות כן, בהיותי אבי הילד. 
גם אני הגעתי להחלטה והבעתי דעה, אולם בשקט, בחביון לבי. החלטתי שבני 
ישמע וידבר. הטבע עשוי לשלוח לי בן ללא אוזניים, אך הטבע  אינו יכול לשכנע 

אותי להסכים למציאות הכאובה.
במוחי ידעתי שבני ישמע וידבר. איך? הייתי בטוח שחייבת להיות דרך לגרום 
לכך, וידעתי שאמצא אותה. חשבתי על מילותיו של אמרסון הנצחי: "כל מהלך 
אחד  לכל  הנחיה  קיימת  לציית.  רק  עלינו  אמונה.  ללמדנו  כדי  פועל  הדברים 

מאתנו, ובהקשבה, בשפלות רוח, נשמע את המילה הנכונה"
המילה הנכונה? שאיפה!!! יותר מכל אחד, שאפתי שבני לא יהיה חרש-אילם. 
כתבתי:  רבות  שנים  לפני  לשנייה.  לא  אף  פעם,  אף  נסוגתי  לא  זו  משאיפה 

"מגבלותינו היחידות הן אלו הנולדות במוחנו."
לראשונה תהיתי האם היגד זה אמנם נכון. לפניי היה מונח על הספה ילד שזה 
עתה נולד, ללא הציוד הטבעי לשמיעה. אף אם ייתכן שישמע וידבר, ברור שיהיה 

מכוער כל חייו. זו בוודאי הייתה מגבלה שילד הזה לא יזם אותה.
מה ביכולתי לעשות בעניין זה?

בדרך כלשהי, אשתול במוחו של הילד הזה את השאיפה הבוערת שלי למצוא 
דרכים ואמצעים להעברת קול למוחו בלי להיעזר באוזניים.

בוערת  בשאיפה  מוחו  את  אמלא  פעולה,  לשתף  יוכל  בו  לגיל  יגיע  כשהילד 
לשמוע, עד שהטבע, בשיטותיו שלו, יתרגם זאת למציאות גופנית.
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כל החשיבה הזאת התנהלה בראשי אולם לא אמרתי דבר לאיש. כל יום, חידשתי 
את ההתחייבות שנתתי לעצמי לא לקבל חירש-אלם כבן.

כשהילד גדל והחל לשים לב לדברים סביבו, שמנו לב שהוא שומע במקצת. כאשר 
הגיע לגיל בו ילדים מתחילים בדרך כלל לדבר, הוא לא ניסה לדבר, אך יכולנו 
לראות לפי מעשיו, שהוא מסוגל לשמוע במידת מה צלילים מסוימים. זה כל מה 
שרציתי לדעת! הייתי משוכנע שאם יוכל לשמוע, אפילו מעט, הוא עשוי לפתח 
יכולת שמיעה גדולה יותר. ואז קרה משהו שנטע בלבי תקווה. הדבר הבא ממקור 

לא צפוי.
קנינו פטיפון. כאשר הילד שמע את המוסיקה לראשונה, הוא נתקף התרגשות, 
מסוימים,  לתקליטים  העדפה  סימני  הראה  במהרה  המכשיר.  על  השתלט  ומיד 

ביניהם "ארוכה הדרך לטיפררי".
כשהוא  כמעט שעתיים  ושוב  שוב  הזה  התקליט  את  השמיע  הוא  אחד,  במקרה 
הזה  ההרגל  משמעות  התיבה.  לשולי  מהודקות  כששיניו  הפטיפון  לפני  עומד 
שפיתח בעצמו התבררה לנו רק שנים אחר-כך, מכיוון שעד אותו זמן לא שמענו 

מעולם על עקרון "הובלת העצמות" של הקול.
זמן קצר אחרי שהשתלט על הפטיפון, גיליתי שהוא יכול לשמוע אותי די ברור 
כאשר דיברתי כששפתי נוגעות בזיז התפטמתי  שלו או בסיס מוחו. גילויים אלה 
לתרגם  התחלתי  באמצעותם  הנחוצים,  התקשורת  אמצעי  את  לרשותי  העמידו 
ודיבור. באותו  למציאות את השאיפה הלוהטת שלי לעזור לבני לפתח שמיעה 
זמן, הוא כבר ערך ניסיונות באמירת מילים מסוימות. הסיכוי היה רחוק ממעודד, 

אולם שאיפה הנתמכת ע"י אמונה אינה מכירה בצירוף מילים כמו "אי אפשר".
לאחר שקבעתי שהוא יכול לשמוע את צליל קולי כדבר מובן מאליו, התחלתי מיד 
להעביר אליו את השאיפה לשמוע ולדבר. במהרה גיליתי שהילד נהנה מסיפורים 
לפני השינה, והתחלתי לחבר סיפורים שמטרתם הייתה לפתח בו ביטחון עצמי 

ושאיפה עזה לשמוע ולדבר באופן נורמלי."
ככה מתוארת התפתחותו של הבן...

"הילד הקטן החירש עבר את כל הכיתות, את בי"ס התיכון ואת המכללה, בלי 
להיות מסוגל לשמוע את המורים, פרט למקרים בהם צעקו לעברו מקרוב. הוא 
לא הלך לבית ספר לחרשים. לא הרשינו לו ללמוד את שפת הסימנים לחירשים. 
היינו נחושים שהוא יחיה חיים נורמליים ויתרועע עם ילדים נורמליים, והתמדנו 
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בנחישות הזו, למרות העובדה שזה עלה לנו בוויכוחים לוהטים רבים עם ההנהלה 
בבית ספר.

בהיותו בבית ספר התיכון, הוא ניסה להיעזר במכשיר עזר חשמלי לשמיעה, אולם 
זה לא הועיל לו. הוא האמין שהסיבה לכך היא מה שהתגלה כאשר היה בן שש 

ונותח ע"י ד"ר גורדון וילסון משיקגו.
התברר שאין לו איברי שמיעה פנימיים.

משהו  קרה  הניתוח,  לאחר  שנים  עשרה  שמונה  במכללה,  שלו  האחרון  בשבוע 
שציין נקודת המפנה החשובה ביותר בחייו. אף על פי שזה נראה כמקרה בלבד, 
הוא השיג מכשיר שמיעה חשמלי שנשלח אליו לנסיון. הוא לא מיהר לנסות אותו, 
בשל אכזבתו מהמכשיר הקודם. לבסוף הרים את המכשיר וכמעט מבלי משים, 
השאיפה  הפכה  קסם,  במטה  כאילו  והינה  סוללה  חיבר  ראשו,  על  אותו  הניח 

שנמשכה כל חייו לשמוע באופן נורמלי למציאות!!! 
לראשונה בחייו, הוא שמע למעשה כאדם ששמיעתו רגילה... "אלוהים נע בדרכים 
מסתוריות לבצע את נפלאותיו". מטורף משמחה בגלל העולם השונה שהתגלה לו 

באמצעות מכשיר שמיעה הוא מיהר לטלפון צלצל לאמו ושמע את קולה מצוין.
שמע  הוא  בכיתה!  המרצים  של  קולם  את  בחייו  לראשונה  שמע,  הוא  למחרת 
רדיו, את הסרטים מדברים. לראשונה בחייו הוא יכול היה לדבר באופן חופשי 
עם אנשים אחרים מבלי לאלצם לדבר בקול רם. עולמו באמת השתנה. סירבנו 
להשלים עם טעותו של הטבע, ועל -ידי שאיפה מתמדת, השפענו על הטבע לתקן 

אותה, על-ידי האמצעי המעשי היחיד שעמד לרשותנו...
אין צל של ספק שבלייר היה נשאר חירש-אילם כל חייו, לו אמו ואני לא היינו 
מעצבים את דרך חשיבתו כפי שעשינו. הרופא שהיה נוכח בלידתו, אמר לנו בסוד 
שיתכן שהילד לא ישמע או ידבר לעולם. לפני מספר שבועות, ערך ד"ר אירנבינג 
נדהם  הוא  לבלייר.  בדיקה מדוקדקת  כגון אלה,  ידוע למקרים  פורהיס, מומחה 
להיווכח עד כמה בני שומע ומדבר היטב, ואמר שהבדיקה שערך הצביעה על כך 
ש"תיאורטית הנער לא יכול לשמוע בכלל". אולם הוא שומע, למרות העובדה 

שצילומי הרנטגן מראים שאין אצלו שום פתח בגולגולת בין האוזניים למוח. 
כאשר נטעתי במוחו של בני את השאיפה לשמוע ולדבר ולחיות כאדם נורמלי, 
גשרים  לבונה  להפוך  לטבע  שגרמה  כלשהי  מוזרה  השפעה  הזה,  הדחף  נוצרה 
שהרופאים  כלשהו  באופן  החיצון,  והעולם  מוחו  בין  הדממה  פער  על  ולגשר 

המומחים השנונים ביותר לא היו מסוגלים להסביר.
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יהיה זה חילול הקודש מצדי לנסות אפילו לנחש כיצד ביצע הטבע את הנס הזה. 
הצנוע  החלק  על  יודע  שאני  מה  את  לעולם  אספר  לא  אם  נסלח,  בלתי  יהיה  

שמילאתי בהתנסות מוזרה זו.
בלתי  אינו  דבר  ששום  סיבה,  ללא  ולא  מאמין  שאני  לומר  וזכותי  חובתי  זאת 

אפשרי לאדם המחזק שאיפה באמונה ארוכת ימים...".
זה הסיפור שבעקבות קריאתו נולדה בי האמונה שניתן לעזור לענת! 

כך התחלתי לטפל בענת באופן קבוע פעם בשבוע עד שעלה לפעמיים בשבוע. 
אחרי כמה מפגשים בודדים עם ענת היא התחילה להגיב ולפתוח עניים וכל פעם 
שנכנסתי לחדרה היא הייתה זזה אך לא יותר מזה. כל הטיפולים והמפגשים שלי 
עם ענת דברתי לגזע המח שלה וכך ידעתי שהיא תשמע אותי ואכן זה קרה. היו 
רגעים שהיא ממש הייתה זזה גם ללא המגע יד שלי וזה ריגש אותי עד דמעות כל 
פעם מחדש. כל כך הייתה לי תקווה ואמונה שהיא תתעורר יום אחד ואוכל לדבר 
איתה כך טיפלתי ולוויתי אותה במשך שנה וחצי הגעתי אליה אם זה רק לעשות 

לה טיפולי רייקי או EFT , או להקריא לה סיפורים. 
באחד הקורסים שלי שמעתי שאפשר לדבר לאנשים שנמצאים בקומה ותת המודע 
שלהם יכול לשמוע ולזכור את הנאמר. מתוך ניסיון של הרבה אנשים שיקיריהם 

היו בטיפול נמרץ ואח"כ הם ידעו לספר מה הם שמעו כמעט מילה במילה.

ממנה  אחרי שביקשתי  בחרה,  היא  הגשמיים.  בחיים  עמנו  לא  כבר  אמנם  ענת 
להחליט לבחור, אם לחזור אלינו, לרפא את עצמה או לשחרר את גופה מהעולם 
הזה. היא בחרה, אחרי כמעט שבע שנים של תרדמת, לשחרר את גופה. אך נשמתה 
הולכת איתי לכל מקום. בזכותה, בזכות ההיכרות שלי איתה, אני מי שאני היום!

כל המסע של אותם מפגשים עם ענת ומה שקרה לה תוך כדי טיפול תועדו בבלוג 
http://www.tapuz.co.il/blogs/ הבא:  בקישור  לקרוא  תוכלו  אותו  בתפוז 

userblog/asherov
כל  מטפלת.  להיות  מגיעה  שהייתי  בטוחה  לא  אני  ענת  עם  הזה  התהליך  ללא 
ולמאות לקוחות שהגיעו אליי  לי רבות  גם  עזר  לה,  כדי לעזור  הידע שרכשתי 

לקליניקה. 
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מהן המטרות שלי לשנה הקרובה?

 "בנה את החלומות של עצמך, 
 אחרת מישהו אחר ישכור אותך 

לבנות את החלומות שלו."
פארה גריי

פרק 43
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מהן המטרות שלי לשנה הקרובה?

 "בנה את החלומות של עצמך, אחרת מישהו אחר ישכור אותך 
לבנות את החלומות שלו."

פארה גריי

טבע האדם מונחה מטרות ויעדים. עוד בהיותנו תינוקות היו לנו יעדים ומטרות. 
הראשון  מהרגע  מטרות.  אותן  את  להשיג  כדי  לנו  שנדרש  סיוע  כל  לנו  זימנו 
שאנחנו יוצאים לעולם אנחנו מכוונים לצמיחה ולשינוי המתבטאים ברצון לינוק, 

לאכול, לזחול, לדבר, לרוץ, לשחק, לצייר ועוד.

כל המשימות האלה דרשו מאתנו מאמץ רב. כבר אז היינו משיגי מטרות צעירים 
וגאים.

בשנת 2007 הייתה הפעם הראשונה שנחשפתי למטרות בחיים האישיים בצורה 
ומכוונת. התחלתי באימון אישי שהיה מחולק למטרות לטווח קצר של  מודעת 

90-180 יום ולמטרות לטווח ארוך של שנה עד חמש שנים.

כדי להיות ממוקדת, נדרשתי לכתוב מה מצב המטרות שלי לאותה תקופה בה 
התחלתי את תהליך האימון.

קבלתי על עצמי משימה למלא את גלגל החיים לפי הנושאים:

1.   מגורים
2.   בריאות

3.   כסף
4.   קריירה

5.   חברים ומשפחה
6.   זוגיות

7.   התפתחות אישית
8.   הנאה ובילויים
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הייתי צריכה לכתוב לפגישה הבאה איפה אני היום ביחס למה שאני רוצה להשיג 
בכל תחום ותחום מתוך הרשימה.

מצבי  תחומים  באילו  ובחנתי  החיים  גלגל  של  המפה  בתוך  עצמי  את  מיקדתי 
טוב ומספק ובאילו תחומים אני מעוניינת לשפר ולהשתפר. סימנתי לעצמי את 
שיקדמו  משימות  והוספתי  להגיע  רציתי  אליו  מהיעד  רחוקים  שהיו  התחומים 

אותי לעבר היעד.
לדוגמה, באותה תקופה רציתי להתפתח בתחומים נוספים, מלבד אלו שעסקתי 
ללמוד  רוצה  אני  הקצר  שבטווח  רשמתי  אישית  התפתחות  בסעיף  כך,  בהם. 
קריאה  לקורס  נרשמתי  האימון  מתחילת  וחצי  כחודש  טארוט.  בקלפי  קריאה 
בקלפי טארוט וכשלושה חודשים לאחר מכן התחלתי לקרוא לחברות שלי בקלפי 

טארוט. לימים הכנסתי שירות נוסף לעסק שלי - יעוץ בעזרת קלפי טארוט.

כתיבת מטרות היא שלב חשוב לצמיחה ולהתפתחות האישית שלנו.

מאז, אני נוהגת בתחילת כל שנה לסכם את השנה שעברה ולרשום מטרות לשנה 
החדשה.

מוצלח  מאוד  טיפ  בפייסבוק  שכתב  המנטורים  מאחד  שמעתי  שנים  כמה  לפני 
שאני 

בעצמי מיישמת וממליצה גם לכם:
ערכו רשימת מטרות לשנה הקרובה וכתבו אותה בזמן עבר. לדוגמה, אם השנה 
היא 2016 ואתם כותבים מטרות לשנת 2017, כתבו זאת כך: “איזה כייף של שנה 
הייתה לי בשנת 2017, קניתי את הרכב החדש שמאוד רציתי, הייתי בחו”ל בנופש 

עם המשפחה שלי ומאוד נהנינו” וכדומה.
המודע  לתת  משדרים  אנחנו  ברור,  באופן  את המטרות שלנו  כותבים  כשאנחנו 

שלנו מסר ברור, שבעזרתו אנחנו בוראים מציאות.
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מה יקרה אם אצליח בחיים?

 "המתנה הנפלאה ביותר שקיבלתם 
מעולם היא הדמיון שלכם."

 וויין דייר

פרק 44
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מה יקרה אם אצליח בחיים?

"המתנה הנפלאה ביותר שקיבלתם מעולם היא הדמיון שלכם."
 וויין דייר

 השאלה הזאת תמיד זוכה לתשובה דומה מצד המטופלים שלי - ברור שטוב! 

רק דברים טובים יקרו!

אם. כאשר אנחנו משתמשים  אך בתוך השאלה מסתתרת מילה שמביעה ספק, 
במילה אם, אנחנו מעוררים ספק בהיתכנות של התוצאה הרצויה.

כאשר יש ספקות, התוצאה החיובית בדרך כלל תתרחק מאתנו.

דבר  שום  ליצור  ניתן  לא  בדמיון,  מתחיל  במציאות  מייצרים  שאנחנו  דבר  כל 
בחיים לפני שאנחנו מדמיינים אותו...

אני מדגישה שוב איך אנחנו פועלים ומה מביא אותנו לתוצאות טובות.
סדר הדברים הוא כזה:

1.   מחשבה
2.   רגש

3.   פעולה
4.   תוצאה

אם,  ברגע שנתמקד באיך החיים שלנו ייראו כאשר נצליח בחיים, ללא המילה 
נכניס וודאות לתוך התהליך.

הצלחה בחיים עשויה להתבטא בתחומים שונים. כשאני ממוקדת בהצלחות שלי, 
ממוקדת בתמונה המנצחת שלי, זה נותנת לי הרבה מוטיבציה ואנרגיה לעשות 

פעולות, עשייה ממקום חיובי.
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את  שכתבתי  אחרי   ,2007 בשנת  שלי  הראשונה  בפעם  שעברתי  אימון  באותו 
המטרות שלי לטווח הקצר והארוך, נתבקשתי לכתוב חזון.

חזון הוא תמונה מנצחת, אותה תיארתי בצורה מדויקת: איך אני מרגישה, איך 
היום שלי נראה, איך הסביבה שלי מתייחסת אלי, מי אני ועוד. ככה יצרתי לעצמי 

את התמונה המנצחת שלי, מעין תסריט חדש.

שלי.  החזון  תמונת  את  יום   30 במשך  השינה,  לפני  יום  בכל  לקרוא  נתבקשתי 
למדתי שתת המודע שלנו קולט הכי טוב לפני השינה. כך, ככל שהייתי ממוקדת 
בתכנון החזון או ליתר דיוק בתמונה המנצחת שלי, נוצרה מציאות חיובית בחיי.

כדי להמחיש לעצמי יותר לעומק את ההצלחה שלי, יצרתי קולאג’ של תמונות 
עם כל הדברים שרציתי שיקרו לי בחיים, שילבתי בו תמונות שלי, וכך הדברים 

התחילו להגיע אלי בזה אחר זה.

בפעמים שבהן ראיתי שאני לא משיגה את הדברים שחשבתי שאני רוצה, בדקתי 
שיניתי  לפעמים  להשיגם.  כדי  לעשות  מוכנה  אני  ומה  רוצה  אני  באמת  האם 
המנצחת  לתמונה  שלי,  החזון  לתמונת  חדשים  דברים  והוספתי  דברים  ומחקתי 

שלי. 

רוצים להצליח בחיים? 
דמיינו מה יקרה לחיים שלכם כאשר תצליחו להגיע לאן שאתם רוצים להגיע, 

איך החיים שלהם יראו, מה תרגישו, באיזה בסביבת עבודה או מגורים תהיו.

לאחר מכן הכינו קולאג’ תמונות, ניתן להוציא מהאינטרנט כל תמונה שאתם 
רוצים, שלבו את התמונה שלכם בקולאג’ כדי להמחיש לתת המודע שלכם שאתם 

כבר שם, והוא כבר יוביל אתכם לשם. 

זכרו: 
אל תבזבזו אנרגיה באיך להגיע לשם רק הכניסו אמונה וכוונה. 
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מה הערך שאני נותן לסביבה שלי?

"אנשים ישכחו מה אמרת, אנשים ישכחו מה עשית, 
אבל אנשים לעולם לא ישכחו כיצד גרמת להם להרגיש."

מאיה אנג'לו

פרק 45
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מה הערך שאני נותן לסביבה שלי?

"אנשים ישכחו מה אמרת, אנשים ישכחו מה עשית, 
אבל אנשים לעולם לא ישכחו כיצד גרמת להם להרגיש."

 מאיה אנג'לו

אחד הכללים להצלחה בעולם העסקי הוא לדעת לבדל את עצמך, במיוחד אם יש בעלי 

מקצוע רבים אחרים בתחומך.

ברחוב שבו עבדתי לפני שעברתי לעבוד מהבית, היו מכוני יופי רבים. בכל אחד 
 ,IPL ב  שיער  הסרת  ג’ל,  לק  ציפורנים,  בניית  פדיקור,  שירותי  היו  מהמכונים 
אצלי  שהיה  מה  כל  למעשה,  גבות.  ועיצוב  קבוע  איפור  בשעווה,  שיער  הסרת 

בגלריה, במספרה בה עבדתי, היה בכולם.
אז למה, מכל ההיצע שיש ברחוב, הלקוחות שלי הגיעו דווקא אלי?

התחלתי לחפש את הבידול העסקי.
גם כשהיומן שלי היה מלא, סיקרן אותי לדעת עוד על הבידול שלי בעסק. זה 

משהו שלמדתי מאמיר הרדוף, המנטור שלי באותה תקופה לשיווק ומכירות. 
שאלתי את הלקוחות שלי 2 שאלות:

למה באתם אלי? מה משאיר אתכם אצלי?
מהתשובות שקיבלתי למדתי הרבה על עצמי ועל הלקוחות שלי. 

מהתשובות לשאלה הראשונה, למה באתם אלי? 
למדתי על הצרכים שלהם, איזה שירותים הם מחפשים אצלי או אצל אחרות. כך 

ידעתי מה להוסיף לתחום שלי, במה להשתפר ולשפר.
מהתשובות לשאלה השנייה, מה משאיר אתכם אצלי? 

כולן ענו “כי את מעצימה אותי כל פעם  קיבלתי תשובות דומות מאוד. כמעט 
לצמיחה  חדשות  תובנות  עם  ממך  יוצא  אני  שלווה;  ממך  יוצאת  אני  מחדש; 

וגדילה”. 
שנים   6 לפני  תרגיל  אותו  ומאז  עולמות  שני  של  שילוב  פה  שיש  הבנתי  כך, 

התחלתי להגדיר את  המקצוע שלי כטיפוח הגוף והנשמה.
מכיוון שאני נוהגת לעשות כל דבר על הצד הטוב ביותר, הפכתי למומחית בתחום 
– “מומחית לטיפוח הגוף והנשמה”. לימים הוספתי גם טיפולי נשמה כמו תטא 

הילינג, רייקי, אקסס בארס, דימיון מודרך וכדומה. 
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יום אחד כשפתחו מכון יופי מפואר באיזור שלי, לקוחה שאלה אותי “מה תעשי? 
יש  שלי  התנשאות,  מתוך  לא  בביטחון,  לה  עניתי  לקוחות”,  לאבד  עלולה  את 
את הבידול שלי, אני מומחית לטיפוח הגוף והנשמה, ולא סתם עוד מכון. היא 
וגם למכון החדש לא  לי  נאמנים  נותרו  היה. הלקוחות שלי  וכך  איתי  הסכימה 

חסרו לקוחות.
עניין הבידול, או הייחודיות בא לידי ביטוי גם בתחומים אחרים בחיים. לדוגמה, 

עם ילדים. מה הערך שאנחנו נותנים? 
יום אחד, בני הגדול ניב היה מצוברח. הוא סיפר לי שהוא כועס על אחד החברים 
הכי טובים שלו. התחלנו לרדת לפרטים ואז יצא המרצע מן השק. הוא שיתף אותי 
בכך שהוא מרגיש שהחבר שלו יותר טוב ממנו בהרבה דברים ופרש את זה שהוא 

עצמו, פחות מוצלח מאותו חבר.
התחלנו למנות את הדברים שהחבר מצטיין בהם ואז אמרתי לו שבכל תחום שבו 

הוא רוצה להיות טוב, הוא צריך ללמוד ולהתאמן  )לתת את המאה אחוז שלו(. 
לאחר מכן, שוחחנו על הדברים שבהם הוא טוב, ואז הוא גילה שיש לו יתרונות 

רבים. הוא מצא שהוא עוזר לסביבה שלו ותורם מעצמו בגלל שהוא טוב בזה.
במהלך השיחה, הוא הבין:

שכל אחד יחיד ומיוחד!
שלכל אחד יש את הערך שלו.

פיתחו מחברת חלקה ורשמו את כל הדברים שאתם עושים מדי יום בצורה הכי 
לעולם,  מביאים  ובפשטות. שם מסתתר הערך שאתם  בקלות  לכם  ושבא  טובה 

שאתם נותנים לסביבה שלכם.
אם לא קל לכם להגיע לזה לבד, שאלו את הסביבה הקרובה שלכם, אני בטוחה 

שתמצאו מכנה משותף אם תשאלו כמה אנשים קרובים.
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מה חוסם אותי להתקדם קדימה?

"יותר מידי מאתנו לא חיים את החלומות שלנו
מכיוון שאנחנו חיים את הפחדים שלנו".

לס בראון

פרק 46
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מה חוסם אותי להתקדם קדימה?

"יותר מידי מאתנו לא חיים את החלומות שלנו
מכיוון שאנחנו חיים את הפחדים שלנו".

 לס בראון

האם אפשר להרגיש מספר אחד?
התטא  בשיטת  בקליניקה  אצלי  טיפולים  מספר  התקיימו  האחרונים  בחודשים 
אחרי  שתיים  מספר  (כלומר  במשפחה  שניים  אחים  שהם  למטופלים  הילינג 

הבכור/ה(. 

במהלך הטיפול עברנו תהליכי ניקוי ושחרור ותוך כדי הטיפול הבחנתי בזה שהם 
לא יודעים מה זה להרגיש מספר אחד בעולם...בחוץ, מבחינתם הם תמיד יהיו 
מספר שתיים, אם זה בעבודה אם זה בזוגיות, או בכלל במפגש עם אנשים הם 

תמיד יהיו וירגישו מספר שתיים.

כשראיתי את זה הסתכלתי גם על הבנים שלי לראות אם הבן הקטן שלי מרגיש 
מספר שתיים בכל דבר כמו בסדר הכרונולוגי שהוא בא לעולם והבנתי מיד שגם 

הוא חווה חוויה כזו. 

בטיפול לא הייתה בעיה לטפל בזה אבל מה עושים עם הבן הקטן שלי? איך אני 
עוזרת לו להבין שגם הוא יכול להרגיש מספר אחד?

החלטתי לומר לו כל יום, מעין שטיפת מח, "מי מספר אחד? " בהתחלה הוא היה 
אומר את השם של הבן הגדול שלי. הייתי אומרת לו נכון שהוא הבכור והוא בא 
לעולם לפניך אבל כל אחד הוא אחד יחיד ומיוחד, ולכן אתה מספר אחד ואח שלך 

מספר אחד וגם אני כאמא מספר אחת בתחום שלי.

כי כל אחד בעולם הוא יחיד ומיוחד ואף אחד לא דומה לשני.
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כשבני הבכור שמע את זה, הוא מיד אמר אבל אני מספר אחד, ועניתי לו נכון 
שאתה באת לעולם ראשון, אבל מספר אחד מה זה אומר?  זה אומר שאתה ייחודי 
ומיוחד וגם אחיך כזה. מאז, בכל פעם שאני שואלת את בני הקטן מי מספר אחד? 

הוא עונה לי אני! ומי עוד? את! ומי עוד ? והוא אומר את שם אחיו הגדול.
אז מה אתם אומרים לילדכם הבכור/ה ? איך הילד/ה השני/יה בתור מרגיש/ה 

אצלכם בבית?

האם גם אתם חוויתם את ההרגשה של להיות מספר 2 ?

האם גם אתם הייתם מאחור אחר האח/ות הבכור/ה?

האם אתם מרגישים שזה מה שחוסם אתכם מלהתקדם קדימה? 

באילו עוד תחומים אתם מרגישים שאתם חסומים מלהתקדם? 

האם זה בגלל שאתם לא מאמינים בעצמכם? 

אם כן, עברו על התרגילים בפרק מה יאפשר לי להאמין בעצמי. 
האם מה שחוסם אתכם מלהתקדם קדימה זה חוסר ידע? אל תוותרו! 

קראו חומר נוסף בנושא.

אם זה חוסר ביטחון? בדקו מה יאפשר לכם להאמין בעצמכם, או מה הערך שלכם. 
שום דבר לא יכול לחסום אתכם מלנוע קדימה , רק אנו חוסמים את עצמנו!
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מה יאפשר לי לשחרר את הכעס?

"לאדם לא יכול להיות נוח בלי האישור שלו עצמו"
מארק טוויין

פרק 47
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מה יאפשר לי לשחרר את הכעס?

"לאדם לא יכול להיות נוח בלי האישור שלו עצמו"
מארק טוויין

כילדה מאוד נפגעתי כמעט מכל מילה שאבא שלי אמר לי, או עליי.
כעסתי, התעצבנתי, נעלבתי ונסגרתי.

תמיד ברחתי מהבית לחברות, להורים של החברות, ותמיד ייחלתי להורים אחרים. 
גדלתי, התבגרתי ונישאתי, וגם אז כעסתי, נעלבתי, נפגעתי ותמיד רציתי לברוח, 
כמו אותה ילדה, לבתים אחרים. אך איך אפשר כשיש ילדים? אז פשוט התגרשתי.

גם לאחר שהתגרשתי, נותרתי הילדה של אבא שנעלבת, נפגעת וכועסת.

שמעתי באחד האימונים שלי שאנחנו למעשה בוחרים להיפגע או לכעוס, ושאף 
אחד לא באמת יכול לפגוע בנו והבנתי שזה נכון.

אך, הבנה קוגניטיבית לחוד ורגשות לחוד...

כשמצאתי את עצמי במצבים של כעס מול אבי, הגעתי לרמות קיצוניות של אבדן 
שליטה, בכי וכדומה. גם אז, כאמא לשני בנים ואישה גרושה, רציתי תמיד לברוח 

מבית הוריי. 

עד שיום אחד הבנתי שאבא שלי הוא רדאר לחולשות שלי... ממש בול פגיעה.

איך זה בא לידי ביטוי?
כך  על  כביקורת  תרגמתי  מילים שאותן  כמה  אמר  הוא  שלנו  הוויכוחים  באחד 

שאני לא אמא טובה. התפתח בינינו ויכוח רציני.
כשנסענו הביתה חשבתי לעצמי “על מה בעצם כעסתי?”

הבנתי שאבי בסך הכל העביר ביקורת על החינוך שלי, אבל לא אמר שום מילה 
על איזו אמא אני. זו הייתה פרשנות שלי.  פתאום הבנתי עד כמה רגש האשמה 

שלי כאמא גרושה טרייה ניהל אותי, וכמה לא האמנתי שאני אמא טובה.
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הצמיחה  תהליך  ועל  כאמא  שלי  היפים  החלקים  על  להתבונן  לי  גרם  המקרה 
לאמונות  ישירות  המכוון  רדאר  הכל  בסך  היה  אבי  כמה  עד  הבנתי  שעברתי. 
או  כעס  של  במצב  עצמנו  את  מוצאים  כשאנחנו  עצמי.  על  לי  שיש  השליליות 
עלבון, חשוב להבין שאף אחד לא יכול באמת להכעיס אותנו או להעליב אותנו. 
כועסים,  או  נעלבים  כשאנחנו  כאלה,   ברגעים  להרגיש.  מה  בחירה שלנו  זאת 
חשוב לבדוק מה גרם לתגובה שלנו. לרוב התגובה מתעוררת כתוצאה מזיכרון 

עבר שאותו צד “שמעליב או פוגע” עורר אצלנו. 
כל אלה שכביכול מעליבים אותנו, בעצם מעניקים לנו הזדמנות להגיע לתובנה 

שתאפשר לנו לצמוח ולגדול.
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איך ביכולתי לגרום לכל פעולה
להיות יעילה?

 "אנשים מסוימים רוצים שזה יקרה, 
 אנשים מסוימים מתפללים שזה יקרה, 

אחרים גורמים לזה לקרות."
 מייקל ג'ורדן

פרק 48
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איך ביכולתי לגרום לכל פעולה להיות יעילה? 

 "אנשים מסוימים רוצים שזה יקרה, אנשים מסוימים מתפללים שזה יקרה, 
אחרים גורמים לזה לקרות."

 מייקל ג'ורדן

מחשבה היא הכוח שמניע אותנו לפעול. מחשבה חיובית תביא אותנו לעשות 
פעולות בצורה יעילה ואפקטיבית. מחשבה חיובית לא מלווה ב”רעשים” מסוג 

ספקות. במחשבה חיובית ישנה אמונה חזקה, יש ודאות שאכן הדברים יקרו.
פעם הבן הקטן שלי, נועם, היה עושה דברים ואח”כ אומר “לא התכוונתי”. 

לימדתי אותו לעשות דברים מתוך כוונה. הסברתי לו שכשעושים משהו, בודקים 
לפני כן מה רוצים להשיג. בהדרגה, ה”לא התכוונתי” נעלם.

מאחר שמחשבה מולידה רגש ואז מבוצעת הפעולה, נזכור לבדוק אם הפעולה 
שלנו התבצעה בעקבות מחשבה חיובית או שלילית. 

הייתה אצלי מטופלת שהפעולות שלה בעבודה שבה עבדה, היו טובות, אך לא 
יעילות. היא השקיעה בעבודתה “מעבר לכוחותיה” ובזבזה אנרגיה. היה לה 

חוסר איזון רגשי-אנרגטי שאינו מאפשר אף פעם לפעולה להיות יעילה. 
ניתחנו את הפעולות שלה וראינו שרבות מהן מלוות ברגש של תסכול, 

ובחששות מפני חוסר הספק. היא נהגה לקחת חלק מהעבודה הביתה, כדי 
להספיק לבצע את העבודה המוטלת עליה והדבר גרם לה למתח ולתסכול.

ניסינו להבין מה מאפשר לה להיות במקום בו היא נמצאת ומה הדבר הכי 
גרוע שיקרה אם היא תשנה את הפעולות שלה. היא הודתה בפני עצמה שהיא 

מפחדת לאבד את עבודתה שלה, אך אם היא תמשיך לפעול מתוך תחושות של 
לחץ ותסכול, הדבר עלול להתבטא בטעויות בעבודה, וכך היא ממילא תפוטר. 

עם הזמן היא למדה להיות יותר מאוזנת בפעולות שלה בעבודה, לא לאבד 
אנרגיה, כדי שהפעולות שלה יהיו יותר אפקטיביות. ברגע ששחררנו את הפחד 

שלה לאבד את מקום עבודתה, היא פעלה ממקום של נאמנות לעצמה וכך 
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הפעולות שלה בעבודה היו הרבה יותר יעילות .כתוצאה מהשינוי שלה היא 
קבלה קידום בעבודה וכמובן העלאה במשכורת. 

אם אתם מבחינים בתחומים בחייכם שבהם אתם חשים עייפים וחסרי אנרגיות, 
בדקו:

האם המחשבה שלכם שלילית?
האם יש לכם ספקות?
האם יש לכם פחדים?

האם אתם משקיעים “מעבר לכוחותיכם”?
האם אתם פועלים מתוך כוונה?

האם אתם נותנים פחות מ 100 אחוז?

עבדו על זה ושנו את הסיפור תוך כדי התמקדות במה שהייתם רוצים להשיג או 
להרגיש.
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האם פחד או דאגה עוצרים אותי?

 "דאגה היא להתפלל למשהו 
שאתם לא רוצים שיקרה והוא קורה".

בודהה

פרק 49



מפתח לחיי גן עדן220

האם פחד או דאגה עוצרים אותי?

"דאגה היא להתפלל למשהו שאתם לא רוצים שיקרה והוא קורה".
בודהה

הפחד, הוא מנגנון הגנה טבעי שנועד להגן עלינו מפני סכנות שונות. הפחד הוא 
תוצר של רגש מוטעה. אנחנו למעשה פוחדים ממחשבה שייצרנו בהקשר למשהו 

או מישהו שנתפס בעינינו כסכנה מוחשית עבורנו.

הפחד הוא כוח מעכב... הוא מהווה מחסום בדרך להשגת מטרות ויעדים. היכולת 
למזער אותו ולמנוע ממנו לנטרל את ההתקדמות שלנו עשויה לאפשר לנו הצלחה 

משמעותית.
הפחד הגדול המשמעותי שהיה לי בשנים האחרונות נגע לכתיבת הספר שלי גם 
אתה יכול להפסיק לכסוס! חומר הכתיבה היה בראשי זמן רב. אפילו רשימת ראשי 
הפרקים הייתה בידיי, אבל לא הייתי מסוגלת לעלות את המילים על המחשב. 
בחנתי את הפחד שלי מקרוב  והבנתי שיש לי פחד משגיאות כתיב וניסוח, בגלל 
הדיסלקציה שיש לי. כשסיפרתי על הפחד שלי לחבר טוב שלי, יוסי, הוא הציע: 
“מה הבעיה? את תדברי )בזה את הכי טובה( ואני אכתוב את מה שאת אומרת”. 
שמחתי שיש פתרון לפחד שלי ושאוכל להתקדם וליישם את התכנית שלי להוציא 

ספר לאור. לבסוף כתבתי לבדי ואז שלחתי לו לתיקון כתיב וניסוח.

רק אחרי שהתבוננתי בפחד שלי, הצלחתי להתגבר עליו.
זכרו שכשאתם חוששים שמשהו יקרה, אתם בעצם מביאים לכך שהוא יקרה.

אנחנו  שלנו,  ובדאגות  בפחדים  השליליים,  בדברים  ממוקדים  אנחנו  כאשר 
מייצרים את המציאות ההפוכה מזו שבה אנחנו מעוניינים.

כמה פעמים הרגשתם פחד ובכל זאת פעלתם למרות הפחד?
כמה פעמים הרגשתם פחד וברחתם ממנו?

רשמו את הדברים שאתם פוחדים לעשות. בדקו מה הדבר הכי נורא שיקרה לכם 
אם תפעלו. לרוב תראו שהשד לא כזה נורא, ואם הפחד מוצדק, בדקו איך אתם 

יכולים לעבוד על הפחד שלכם, כדי שתוכלו להתקדם קדימה.
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בדקו מה מדאיג אתכם והפכו את המשפט )תת המודע שלכם לא מכיר את המילה 
לא. לכן הפכו את הדאגות או הפחדים לחיובי(. לדוגמה, אם אתם פוחדים לאחר 
בגלל פקקים בדרך התמקדו במחשבה: “אני מגיע בזמן לאן שאני רוצה להגיע 

למרות הפקקים. 
“הכביש פנוי ואני מגיע בזמן”, במקום “רק שאני לא אאחר”, “אסור לי לאחר” 

וכדומה.
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ממה אני חושש?

 "הדבר היחיד שאנחנו צריכים לפחד ממנו
 הוא הפחד עצמו."

 פרנקלין דלאנו רוזוולט

פרק 50
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ממה אני חושש?

"הדבר היחיד שאנחנו צריכים לפחד ממנו הוא הפחד עצמו."
 פרנקלין דלאנו רוזוולט

לא מזמן הגיעה אליי לקוחה ללק ג’ל וכהרגלי, אני נוהגת לתת לה לשלוף קלף 
מתוך חפיסת הקלפים שאלת מפתח שהוצאתי לאור במרץ 2016. הקלף ששלפה 

היה ממה אני חושש?

קלפים  עם  לעבוד  אוהבת  מאוד  אני  )לכן  במקרה  נשלפים  לא  מאחר שקלפים 
בעבודה שלי(, שאלתי אותה למה לדעתה יצא לה הקלף הזה.

היא ענתה: “אני יודעת בדיוק למה! זה בגלל שהתחלתי מקום עבודה חדש ואני 
ענתה שהיא  והיא  חוששת  הכי  היא  ממה  אותה  להצליח”. שאלתי  לא  חוששת 

חוששת שלא תשיג לקוחות )היא התחילה לעבוד בתחום המכירות בנדל”ן(.

המשכתי לשאול אותה שאלות כדי לכוון אותה לבדוק לאן היא רוצה להגיע. 

בהדרגה, החששות שלה פסקו והפכו למוטיבציה לבדיקה ולעשיה.

כשאנחנו חוששים אנחנו בעצם חוסמים את עצמנו מלהתקדם קדימה, בפרק “מה 
החלום הכי גדול שלי?” אני מלמדת אך מגיעים להצלחה ע”י שימוש במחשבה. 
למעשה, לא המחשבה היא שמייצרת את המציאות, אלא הרגש המלווה אותה, 
הוא שמייצר אותה. אם היא הייתה ממשיכה לחשוש בעבודה שלה, חשש המביא 
לתסכול ולפחד, סביר להניח שהיא הייתה מתקשה להשיג לקוחות וסביר להניח 
שהיא הייתה נשברת ואומרת שזה לא בשבילה! כמו עסקים רבים בתחילת דרכם.

החששות שלנו מונעים אותנו להתקדם קדימה!

יש משפט ששמעתי פעם “פעולה תכבוש כל פחד!”
אם אתם חשים פחד או חשש, בדקו:
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איפה אתם יכולים לעשות פעולה יעילה?
איפה אתם נותנים 100 אחוז לא פחות ולא יותר?

איפה אתם יכולים להכניס יותר איזון בחיי היום יום שלכם? 
איזה סיפור הייתם רוצים לספר על עצמכם ולעצמכם?
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איפה היצירתיות יכולה לעזור לי פה?

 "על מנת להיות בלתי ניתנים להחלפה,
 אתם חייבים תמיד להיות שונים."

 קוקו שאנל

פרק 51



מפתח לחיי גן עדן228

איפה היצירתיות יכולה לעזור לי פה?
"על מנת להיות בלתי ניתנים להחלפה, אתם חייבים תמיד להיות שונים."

 קוקו שאנל

לי  ולקבל מהם השראה. סרט אחד כזה שנתן  אני מאוד אוהבת לראות סרטים 
השראה הוא סיכון מחושב. אני מתרגשת מחדש בכל פעם שאני צופה בו.
מישל פייפר מגיעה כמורה לכיתה בעייתית של מורה שהרים ידיים מהם.

התלמידים מאמינים שהם לא ראויים לטוב בגלל המצב שהם חיים בו... הורים 
עבריינים, מצוקה כלכלית, מכות וכדומה.

ואז פתאום באה המורה העדינה לכיתה ומראה להם איך הם יכולים לבחור לחיות 
אחרת.

היה לה קשה לשכנע אותם שהם מסוגלים להצליח, אחרי שנים שבהן הם היו 
משוכנעים שהם אפסים ושאינם יכולים להצליח.

שתי אפיזודות ממחישות זאת במיוחד:
באפיזודה הראשונה, המורה החדשה מנסה ללמד אותם, אבל הם לא משתפים 
פעולה ועסוקים רק להפריע לה במהלך שיעור. היא אומרת להם “צאו מהכיתה. 
אף אחד לא מכריח אתכם ללמוד.” כשאחד התלמידים אומר שכן מכריחים אותם, 
המורה השוותה אותם לאלה שלא בחרו ללמוד ופנו לסמים, לזנות ולעבריינות. 

למעשה, היא חיזקה אותם על הבחירה שלהם.
בהמשך רואים איך הם עושים מאמץ לשפר את הציונים ולהתאמץ יותר. המורה 
ומנהל בית  ירדה עליהם כמו שאר המורים  ולא  חיזקה את החלק הטוב שלהם 

הספר.
באפיזודה השנייה, כשהרחיקו את אחד התלמידים בגלל קטטה שהיה מעורב בה 
עם אחד מבני כיתתו, היא מצאה את הכתובת של משפחתו )שהייתה עניה ולא 
היה מכשיר טלפון בביתה(, וכשפגשה את ההורים היא אמרה להם שהם יכולים 
להיות גאים בילד שלהם וסיפרה שהוא הגן על עצמו ולא היה אשם בכל המכות 

האלה.
ההורים, שהיו רגילים לשמוע תלונות מהמורים על הילד שלהם, נדהמו וכך גם 

בנם, ראול, שלאחר שביקרה בביתו, התחיל לעשות מאמץ להצליח בלימודים.
המורה בסרט ערכה תרגיל רגשי על ההורים והילדים בכיתה ...תרגיל חיובי זה 

כדי להוציא מהם את הטוב.
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לנסיבות  לתת  ולא  מצב  מכל  הטוב  את  להוציא  אפשר  איך   ... למחשבה  נקודה 
לנצח...?

נוכל לצאת מכל מצב מאתגר בעזרת חשיבה יצירתית.

כתבו את הבעיה או האתגר שעמם אתם מתמודדים, הקיפו בעיגול ושרטטו קווים 
היוצאים מהעיגול כשבקצה כל קו, רשמו רעיונות איך ניתן לפתור את הבעיה או 

האתגר בצורה יצירתית.
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מה החלום הכי גדול שלי?

 "תעקבו אחרי החלומות שלכם, 
הם יודעים את הדרך."

 קובי יאמדה

פרק 52
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מה החלום הכי גדול שלי?

"תעקבו אחרי החלומות שלכם, הם יודעים את הדרך."
 קובי יאמדה

יכול להפסיק לכסוס! לאור,  גם אתה  חצי שנה לפני שהוצאתי את הספר שלי 
צפיתי בריאיון עם אייל גולן בטלוויזיה. בין היתר, אייל סיפר שהחלום שלו זה 
להפסיק לכסוס ציפורנים. באותו רגע החלטתי שאני חייבת לפגוש את אייל גולן! 
במשך שנתיים וחצי בדקתי עם אנשים שאני מכירה אם הם מכירים אותו באופן 

אישי ואכן מצאתי 2 אנשים שמכירים אנשים קרובים אליו.

הקדשתי לו 2 ספרים עם הקדשה, אך בכל פעם שביררתי, הבנתי שהם טרם הגיעו 
אליו... 

לאחרונה, דברתי עם בעלה של חברה שלי שאמר שהוא יכול לסדר לי פגישה עם 
אייל גולן, אחרי שבקשתי ממנו חיבור למישהו אחר... וקפצתי משמחה... )הוא 

לא ידע כמה אני רצינית...(.

אחרי כמה ימים חברה שלחה לי הודעה שעדכנו את האמרגן של אייל גולן שאני 
רוצה לפגוש אותו ולהעניק לו את הספר ושקיבלתי אישור לכך.

כך הגיע לו יום ההופעה שלו בכפר סבא ואייל קבל ממני באהבה את הספר שלי. 
ממש לפני ההופעה שלו חיכיתי לו עם שאר הצוות שהתכונן להופעה וממש חצי 
שעה לפני תחילת ההופעה הגיע אייל גולן עם שומרי הראש שלו, חיבק אותי 
, לקח ממני את הספר , צחק קצת שאני מאוד אופטימית שהוא יצליח להפסיק 
לכסוס. הסכים להצטלם איתי ואפילו בירך את ילדיי ניב ונועם בברכה בסרטון 

וידאו. 
זה היה ממש מרגש. 

מי אמר שחלומות לא מתגשמים?

בספר הרשימה של יובל אברמוביץ, הוא מציע שנצעק את החלומות שלנו בקול 
רם. הוא מדבר על איך אנחנו שומרים בשקט לעצמנו את החלומות או הבקשות 
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בלב כמו שאומרים כדי שאף אחד לא ישמע ומקווים שהם יתגשמו. למדתי ממנו 
כמה חשוב להגיד את החלומות שלנו בקול רם.

מזה כמה שנים אני שייכת לקבוצת נטוורקינג לצורך קידום העסק שלי. עם הזמן 
לאנשים  קשרים  מבקשת  אני  שלי.  חלומות  הרבה  מגשימה  אני  ששם  גיליתי 
מסוימים שיכולים לקדם אותי, וגם פוגשת בעלי מקצוע שונים ומגוונים שמקדמים 
אותי אישית ומקצועית, שאותם לא הייתי פוגשת, כנראה, אם לא הייתי מצטרפת 

לקבוצה הזו.
הקיים  ידי אדם  תוצר שהינו מעשה  כל  בדמיון.  חלומות שמתגשמים מתחילים 

בעולם, דומיין ולאחר מכן נוצר.

הכלל הראשון ליצירת מציאות, להגשמת החלומות שלנו הוא לדעת מה אנחנו 
רוצים.

לפעמים אנחנו כל-כך רוצים ולא תמיד זה מתגשם, גם פה יש לזה הסבר הגיוני.

סדר הדברים הוא:
1.   מחשבה

2.   רגש
3.   פעולה
4.   תוצאה

חשוב שהמחשבה תהיה חיובית עם כוונה להגשמה. אם מתגנב ספק למחשבה, 
עם  מים  לכוס  הזאת  הדוגמה  את  ממשילה  תמיד  אני  תתגשם.  לא  לעולם  היא 
טיפת שתן, לעולם לא תשתו את המים אם תדעו שיש שם טיפה של שתן. ככה זה 

גם במציאות הספק שווה, בדוגמה, לטיפת שתן. 

כשרציתי לפגוש את אייל גולן, ידעתי בוודאות שאני אגיע אליו. ידעתי שהעובדה 
שצפיתי בריאיון איתו לא הייתה מקרית, במיוחד כאשר זה קרה חודשים ספורים 

לפני שהוצאתי לאור את ספרי על גמילה מכסיסת ציפורנים. 
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מחשבה חיובית מולידה רגש חיובי.

להניח  סביר  יקרה,  לא  שזה  בפחדים  או  בספקות  מלווה  שלנו  המחשבה  אם 
לנו בחיים, כלל חשוב הוא  יקרה  כדי שמשהו  שההרגשה שלנו תהיה שלילית. 
להרגיש רגשות חיוביים לגביו! כך, הפעולות שלנו יהיו מכוונות יותר למטרה, 

והתוצאה עשויה להיות חיובית.
לפעמים יש לנו חלומות שמתנגשים עם הסביבה הקרובה לנו:

להלן בקצרה, שני סיפורים מתוך שני סרטים טובים שראיתי אם אשאר ומשפחת 
בלייה:

הסיפור הראשון:
היא מנגנת על צ’לו. הוא מגלה אותה באחד מחדרי החזרות...

הוא התאהב בה ממבט ראשון.
הוא מנגן ושר בלהקה מצליחה ואילו היא רוצה להתפתח וללמוד באחד מבתי 

הספר המובילים בתחום.
איך הוא יכול לפרגן לה ללכת להגשים חלום בזמן שהיא מתרחקת ממנו?

איך מגשימים חלום לצד האהבה הגדולה שיש לה אליו?

הסיפור השני:
היא בת להורים חרשים שמשמשת  להם לפה ולאוזניים.

היא מגלה את הכישורים המוזיקליים שלה כזמרת בלהקה.
המשמעות היא שכדי להגשים את החלום שלה, היא צריכה לעזוב את ההורים 
שהיא אוהבת והם צריכים לאפשר לה להגשים את החלום להיות זמרת גדולה, 

בזמן שהן תלויים בה.
איך מאפשרים לאדם שאתה כל-כך תלוי בו אך אוהב אותו, להתפתח ולהגשים 

את החלום שלו? 
איך מפרגנים לאדם שאתה אוהב ורוצה להיות איתו, כשאתה יודע שעליך לוותר 

על הרצונות שלך בשבילו?

האם זה נכון האם באמת ניתן לוותר על החלומות שלנו בשביל מישהו אחר? 
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למצוא  ניתן  שלהם.  לחלומות  נאמנים  להיות  שלי  לילדים  אומרת  תמיד  אני 
פתרונות לכל מצב. 

לכל נהר יש גשר המאפשר לחצות אותו. הכי חשוב לא לוותר על החלומות שלנו. 
חלומות אכן מתגשמים. 

כתבו את החלום שלכם, ספרו עליו לאנשים שאתם חושבים שיכולים לעזור לכם. 
היו נאמנים לעצמכם ולחלומות שלכם.

 בהצלחה
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אחרית דבר

התלבטתי רבות איך לסיים ולסגור את הספר. קראתם עד לפה 52 פרקים 
המבשרים למעשה התחלה של משהו חדש. אתם מבינים כי זו רק תמצית והצצה 

לחיים שלמים. 44 שנה הלכתי במסע זה וכמות הטיפולים שעברתי והעברתי 
לאחרים יכולים למלא אנציקלופדיה שלמה אם אכתוב כל מילה ומילה, אך יותר 

מכל היה חשוב לי להעביר לכם נגיעות מכל דבר כדי שגם אתם תוכלו לפגוש את 
החלקים האלה אצלכם ותתחילו לעבוד לעבר שינוי מיוחל בכל תחום בחייכם.

זכרו באנו לעולם הזה בכדי ליהנות, לגדול ולצמוח , כל הבעיות בחיינו הינן 
פתירות כפי שקראתם לאורך כל הספר. 

ספר זה משלב בתוכו סיפורים מעניינים ומרתקים, ולמעשה הינו ספר עבודה 
לכל דבר אפילו הייתי מתיימרת לומר כי זהו קורס לחיי גן עדן.

52 מפתחות לחיי גן עדן הינם למעשה מפתח אחד גדול. 

חשוב לי לציין שספר זה הוא כמתכון לחיים מלאי שמחה, שלווה, מלאות 
ושייכות. יכולתי לכתוב לכם מתכון של העוגה הכי טעימה בעולם, אך אם 

לא תכינו בעצמכם את העוגה והמתכון ישכב במגירה לא תוכלו לטעום את 
הטעם המשובח שלה. לכן, אני ממליצה בחום למלא אחר התרגילים והמשימות 

המופיעים לאורך כל הספר.  

תוכלו לכתוב את התהליך במחברת שכתבתי ביחד עם הספר, או במחברת 
משלכם. תוכלו לסמן במרקר את המשפטים שנגעו בכם. אני עושה זאת במהלך 

כל השנים עם כל הספרים שציינתי בספר. 
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מומלץ מאוד להיעזר גם בקלפי שאלת מפתח. לפתוח את השבוע או היום 
בשאלה כגון "במה כדאי לי להתמקד היום או השבוע?" לשלוף קלף או 3 קלפים 

ולהיות מכוונים יותר ומדויקים בעזרת השאלות האלה. מצפה לכם הפתעה 
גדולה. הוראות לעבודה עם הקלפים נמצאות בקופסת הקלפים. 

תוכלו גם להעמיק בנושאים המעסיקים אתכם ולהגיע אליי לטיפול פנים מול 
פנים או דרך הסקייפ באם המרחק הגאוגרפי אינו מאפשר זאת.  

מוזמנים להירשם לסדנאות שלי , להרצאות ולקורסים .
 info@asarit.co.il :תוכלו לפנות אליי דרך המייל

 www.asarit.co.il  :מוזמנים לבקר באתר האינטרנט
/https://www.facebook.com/asarit.co.il או להיכנס לדף הפייסבוק שלי

או להתקשר אלי: 054-4958685

אשמח לענות על כל שאלה ולשמוע מכם חוויות על תהליך הצמיחה והגדילה 
שעברתם במהלך קריאת הספר. 

ממני באהבה,
שרית 
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קלפי “שאלת מפתח” /שרית אשרוב
איך שאלה קטנה אחת ביום יכולה לשדרג משמעותית את חייך?

מה זה קלפי "שאלת מפתח"?
מדובר ב-52 קלפים אשר בכל אחד מהם תמונת נוף בראשית עוצמתי ומרהיב, לצד 

שאלת חקר עצמי.
במשחק החיים הזה יש לנו הרבה התמודדויות, צמתים ושאלות. בוחרים התמודדות 

אחת או קושי או דילמה אישית.
בוחרים קלף אקראי מתוך ערימת הקלפים, ומתבוננים בו. מתבוננים בעוצמת הטבע 

ובשאלת החקר ונותנים לתשובות להגיע אלינו.
מבלי לחשוב יותר מדי. וכמו קסם זה פשוט מגיע. הראש נפתח לאנרגיה חדשה, 

לתובנות מעניינות ולפתרונות שלא חשבנו עליהם לפני כן.

ערכת הקלפים נבחנה ונמצאה ראויה לקבלת תו תכן של מכון אדלר.

מוצרים נוספים

 www.asarit.co.il :ניתן לרכוש דרך האתר 
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גם אתה יכול להפסיק לכסוס!/שרית אשרוב
ספר לגמילה מכסיסת ציפורניים

אחרי מפגש של יותר מעשר שנים עם כוססים וכוססות אני יכולה לבשר לכם שכל אחד 
יכול להפסיק לכסוס. השיטה קלה ואפשר ליישם אותה מיד.

לאחר ניסיון של למעלה מעשור בטיפול בציפורניים, ולאחר ייעוץ למאות לקוחות 
ומטופלים בנושא כסיסת־ציפורניים, החליטה שרית אשרוב, מומחית לטיפוח הגוף 

והנשמה, ללמד בצורה מסודרת ומפורטת את השיטה הקלה והיעילה ביותר להפסקת 
כסיסת־ציפורניים.

ללא תופעות לוואי כגון  עצבים והשמנה, ללא כדורים או ברזלים בשיניים, בלי מרה 
שמשאירה טעם לא נעים בפה, ובלי בניית ציפורניים מלאכותיות.

 www.asarit.co.il :ניתן לרכוש דרך האתר
ניתן לרכוש את הספר באנגלית דרך אמזון בלינק:

https://www.amazon.com/Stop-Biting-Your-Nails-Effects/dp/9657589126
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