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 הקדמה

זה   את  מכירים  יושבים    –כולנו  הספה  אנחנו  המחשבות   אועל  שלב  ובאיזשהו  בפקק  או  במקלחת  בתור,  עומדים 
אנחנו מתחילים לחשוב על מה עוד לא הספקנו לעשות, איזה סידורים יש לנו השבוע, איזה יום ארוך  מתחילות לנדוד.  

לא    המנהל שלנוהיה בעבודה וכמה אנחנו עובדים קשה ואין לנו בעצם זמן לכלום, שאנחנו בכלל צריכים חופש אבל  
 ושמזמן לא נפגשנו עם חברים שלנו והם בטוח נעלבו. יהיה מרוצה מזה 

חרדה המחשבו אפילו  זמן  ולאורך  לחץ,  מתח,  עייפות,  מייצרות  הן  הזמן  עם  כולנו.  את  מלוות  האלה  הטורדניות  ת 
 . בעיות בריאותיותו

הומ  ישנותיבמהלך   הנאו  "לחוצים".   ולוגיהנ כמטפלת בשיטת  כי הם  רק  לטיפול  מגיעים  לא  הבנתי שרוב האנשים 
 בדר"כ קורה ארוע מסוים או חוסר שביעות רצון מהחיים שמוביל אותם להגיע לטיפול. 

הנא זאת,  ש  הלימד הומנולוגיה    ולעומת  ושאותי  עצמינו  של  המטפלים  או    כולנואנחנו  כזאת  ברמה  מלחץ  סובלים 
עוד לפני שיקרה משהו קיצוני שיוביל קורה, הם יוכלו להוריד אותו בכוחות עצמם  , ושאם אנשים יבינו למה זה  אחרת 

 אותם לטיפול. 

 באופן   המידע  את   ללמוד   אחד   לכל  שיאפשרו  המידע  של  לימוד   ודרכי  תכנים   לפתח  אותי   הובילה  הזאת   ההבנה
 עצמאי.

 

 מה   מדויקת   הכי  בצורה  שיודעים   היחידים   שאנחנו  בגלל  עצמינו  של  ביותר  הטובים   המטפלים   אנחנו  הנאו,  שיטת   לפי
 שלנו.  המוח של הפעולה אופן לגבי מידע הוא לנו שדרוש מה רגע. בכל וחושבים  מרגישים  אנחנו

 הבולטים  ונות היתר  אחד .  מה קורה לנו בתוך הראש  מחקר המוח בשביל להביןבפסיכולוגיה או  רקע באין שום צורך ב 
  והופך   במוח  נקלט  הוא  אותו,  לומדים   וכשאנחנו  ופשוט,  ברור  הגיוני,  המוח  על  שנלמד   שהמידע  הוא  הנאו  שיטת   של

  שלנו. מהמחשבות  חלק להיות 

ל  אנחנוכש קורה  א  נומבינים מה  ואז מקבלים שליטה על   נחנובתוך הראש,  מתחילים להיות מודעים למה שקורה 
 מה   לנו,  נכון  מה  ולבחור  לדעת   היכולת    -  ברשותנו  שיש  לכוח  העיניים   את   לנו  שפותח  מידע  זה  .נורמת הלחץ של

 . טוב לנו מרגיש

 שלי  רבאת  וגיההומנול הנאו ת שיט  על עוד  לקרוא תוכלו
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 המדריך להורדת לחץ

 שיטת הנאו הומנולוגיה מלמדת אותנו איך המוח שלנו עובד.  

הצצה   תקבלו  הזה  אותנו    ךלאיבמדריך  מכניס  שלנו  המוח 
 ללחץ ומה אנחנו יכולים לעשות בשביל להוריד אותו. 

מדיטציות,  לעשות  נדרש  ולא  ואינטואיטיבי  פשוט  המידע 
"לאמן" את המוח או כל תרגול אחר שברגע שנפסיק לעשות 

 אותו, נחזור אחורה. 

 ברגע שאנחנו לומדים את המידע   –העיקרון של הנאו פשוט  
אותו, המו את העבודה ברקע  ומבינים  עושה  כבר    –ח שלנו 

עם הזמן ההבנה הופכת למודעות ולאט לאט תרגישו בהבדל 
 בחיי היום יום, במערכות יחסים ובשיפור ההרגשה שלכם.

המוח שלנו גמיש ומשנה את עצמו כל הזמן. ברגע שאנחנו מבינים משהו אנחנו   –  קבועהפתרון לא מיידי, אבל הוא  
במוח  תבינו מה קורה  אחרי שתקראו את המדריך הזה,  אני יכולה להבטיח לכם שלא יכולים "למחוק" אותו מהזיכרון.  

 . ההבנה הזאת תוריד את הלחץ עצם וכשאתם בלחץ 

 

 אספר לכם במדריך הזה 

 וח מכניס אותנו ללחץ במאוטומטי המנגנון איך ה .1

 למה הוא חשוב ומתי הוא נוצר  –המצוי לרצוי  ןהפער בי .2

 איך אתם יכולים להוריד את רמת המתח בעצמכם ע"י צמצום פערים  .3

 

התרגול בסוף נועד לאפשר לכם ליישם את מה שלמדתם על דוגמאות מהחיים שלכם ולהיווכח איך עצם ההבנה על 
    את רמת המתח שלכם. מורידהמה קורה בראש במצב הזה  

 

תרגיל מה עוזר לכם ואיפה אתם נתקעים, על מנת שבשיחה שלנו תשימו לב במהלך ה  –  מיקוד   לשיחת לנרשמים  
 מה עוד אתם יכולים לעשות בכוחות עצמכם.  לחץ ולהבהיר יותר את הגורם לנוכל 

 אתם מוזמנים לעשות את זה בכל שלב ישירות לווטסאפ.  – מושלא נרש אלול
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 קצת עלי

אני   מאוד,  הניאונעים  בשיטת  מטפלת  משנת  -נטע,  ,  2005הומנולוגיה 
 שנה ושלושת ילדינו.  30-מתגוררת בר"ג עם בן זוגי במשך יותר מ

שמה הגעתי לטיפול בשיטת הנאו הומנולוגיה כשהרגשתי תקועה כי לא הצלחתי למצוא עבודה שאהבתי וחשבתי  
 תה אוכל לכבוש את העולם. יתתמלא ואהחתיכה החסרה בחיי ש שיפתור את כל זה הוא למצוא את הייעוד שלי,

שחיפשתי, הבנתי   הייעוד     בתחילת הטיפול לא היתה כל כך נעימה. לפני שמצאתי את  אני מודה שהנחיתה למציאות 
שחייתי בחוסר מודעות לגבי מה שאני מרגישה באמת ומי שאני בפנים, ושמהנקודה הזאת מאוד קשה לממש את 

 מה שאנחנו רוצים במציאות.

שה ניפץ הטיפול תפיסה  כל  מרגישה. יכמעט  באמת  שאני  למה  לב  לשים  ואיך  לחשוב  איך  מחדש  ולמדתי  לי  יתה 
 קיבלתי המון הסברים. בפעם הראשונה הרגשתי שמצאתי הגיון בעסק הזה שנקרא החיים. 

והכלים לצמוח. המידע שקיבלתי בטיפול שינה לי את החיים בכל מובן. הוא גרם לי להבין שיש לי את היכולת, הידע  
כל התחומים בחיי השתפרו: הכעס והתוקפנות ירדו בצורה משמעותית והתקשורת שלי עם הסביבה הפכה לנעימה 
שלי  הזוגי  הקשר  ומשימות,  מסידורים  להילחץ  הפסקתי  נעלמו,  חרדה  והתקפי  אלרגיות  כמו  פיזיות  תופעות  יותר, 

 התחזק וקיבלתי כלים נפלאים כאמא. 

 

וב מטפלים  לקורס  המשכתי  שלי,  הטיפול  את  כשסיימתי  הומנולוגיה.  הנאו  של  במידע  התחלתי   2005-התאהבתי 
בשיטה.   לבעיות לטפל  שגורם  המקור  מה  אותם,  מניע  מה  לזהות  אנשים  ללמד  היא  שלי  הגדולות  ההנאות  אחת 

 את מקומה במקום המתח. שלהם, איזה פתרון מתאים להם, לראות איך נופל להם אסימון ואיך השלווה מוצאת 

אני ממשיכה ללמוד ולהעשיר את עצמי בתחום, להתעדכן במחקרים, שיטות, תרגילים ותובנות. אני כותבת מאמרים, 
הנאו  של  המידע  את  להעביר  יכולה  אני  שבהן  דרכים  עוד  על  חושבת  הזמן  וכל  שונים  בנושאים  סדנאות  מעבירה 

 הומנולוגיה. 

אותו מנגנון   -או, הבנתי שיש לכולנו הרבה מהמשותף  כמטפלת בשיטת הנ   יבמהלך שנותי ידי  נשלטים על  אנחנו 
אוטומטי במוח עם אותו אופן פעולה. כלומר, שאת המידע שנלמד בטיפול על אופן הפעולה של המוח אפשר ללמוד 

לכ הניאו  שיטת  של  המידע  את  להעביר  רוצה  שאני  החלטתי  מטפל.  של  אישי  בליווי  צורך  ללא  עצמאי  מה באופן 
 שיותר אנשים גם מחוץ למסגרת טיפולית. 
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 ?איך המוח שלנו מכניס אותנו ללחץ

שנוכל לזהות סכנות ולמצוא דרכים להתגונן מהם. פעם הוא שירת במוח שלנו יש מנגנון הישרדותי שהתפתח כדי  
אותנו לברוח מדינוזאורים ולהתחבא במערה המוגנת שלנו. בצורה כזאת, המוח התרגל למדוד כל הזמן האם אנחנו 

   נמצאים במצב שמסוכן לנו ולחשוב על דרכים רצויות להתמודד אתה.

אם המצב המצוי שלנו מתאים .  רצויומשווה אותו למצב    המצוימצב  במילים אחרות, המוח שלנו כל הזמן מודד את ה
המנגנון   אנחנו מרגישים טוב עם עצמינו.  –לנו ואנחנו מרגישים בנוח ומוגנים במצוי הזה, כלומר המצוי הוא הרצוי  

 אין לנו שליטה עליו.  – אוטומטית הזה במוח מופעל 

 נוצר בשני מקרים: אנחנו רוצים להיות פער בין המצב שבו אנחנו נמצאים למצב שבו 

 , כלומר המצב נתפס כשלילי בעינינו אנחנו לא מרוצים מהמצב המצוי שלנו ▪

 בספק אם נוכל להשיג אותוואנחנו  אנחנו מרוצים מהמצוי, אבל מספרים לנו על מצב רצוי חדש ▪

האלה,   המקרים  להבשני  מתחילים  ואנחנו  "סכנה"  מזהה  המוח  של  ההישרדותי  ומודאגים, המנגנון  מוטרדים  יות 
 –במילים אחרות  מותשים ממחשבות ולאורך זמן מתוחים ולחוצים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פחות  כבר  אנחנו  השתנה.  המצב  היום  מוגנים,  ולהרגיש  הפתח  את  לסגור  למערה,  להיכנס  יכולנו  עוד  פעם  ואם 
העולם החיצון נכנס למערה   -אין יותר חומות  מאוימים מחיות טרף. במקום זה אנחנו בעיקר מפחדים להרגיש רע.  

ואז לאינסטגרם  ולהיכנס  במערה  לשבת  יכולים  אנחנו  הטלפון.  דרך  מאיתנו,   שלנו  מוצלחים  יותר  שכולם  להרגיש 
ולהיעלב,   לנו  הגיבו  שלא  בגירויים ב  לצפות לראות  מוצפים  אנחנו  ולהיבהל.  בגוגל  מידע  לחפש  או  ולפחד  חדשות 

 מבחוץ. 

הגירויים האלה,   דורשים בגלל  אנשים  כיום  וגדלים.  הולכים  רק  לקיים  ומאחרים  דורשים מעצמנו  התנאים שאנחנו 
, להיראות בכושר ולהיות רזים, עם שיער גולש ואף מושלם, לטוס לחו"ל פעמיים 30עד גיל    מעצמם להיות עשירים 

כדי בשנה, להיות הורים קשובים ותומכים שיודעים לשים גבולות ולתת זמן איכות, אבל גם שיהיה זמן פנוי לעצמנו,  
שפה עוד  וללמוד  מעניינת  בקריירה  עצמינו  את  להגשים  התנאשנוכל  את  יש  במקביל  רוצים .  בחיינו  שאחרים  ים 

 כשלילי  פער בין המצב המצוי למצב הרצוי  תופסיםלחץ נוצר כשאנחנו 
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נהיה בשבילם,  נכין למענם,  נזכור מה הם אוהבים,  ונקשיב,  רוצים מהם(: שנתחשב  )כמו שאנחנו  שנקיים עבורם 
 נעשה כרצונם. התנאים לא נגמרים.

ולגבי  אנחנו בעצם חיים בסוג של תלות בתנאים מסוימים שיתקיימו במציאות כדי שנוכל להרגיש טוב לגבי עצמנו 
לנו שקט  שלנו.החיים   ו  אין  איך להשיג שקט מבפנים אם  מבחוץ  יודעים  לא  את האנרגיה   ,אנחנו  אנחנו משקיעים 

 . כדי לקבל שקט לשנות את העולם החיצוןבלנסות שלנו 

הגירויים האלו כל הזמן מזכירים לנו את מה שלא טוב אצלנו ובחיינו, את הבעיות שעדיין לא פתרנו. הם מציפים את 
, משאירים אותנו דרוכים וגורמים למוח שלנו לטחון שוב ושוב מחשבות על מה שהיה, הפער בין המצוי לרצויתחושת 

 מה שיש, ומה שעלול להיות. 

סר שביעות רצון שמצטברים למצב רוח רע ומגדילים את הסיכוי להרגיש פחד, לחץ המחשבות האלה יוצרות מתח וחו
 וחרדה ולאורך זמן גם לפגוע בבריאות. 

 זה לא בסיס חיובי להתקדם ממנו. 

 

 

 

 הצלחתי להלחיץ אותכם? 

ותחושת הלחץ   שלכם, מתחילות לרוץ מחשבות כם קיבל תזכורת לכל הפערים  להמוח ההישרדותי ש  זה מאוד טבעי.
 עולה. 

אותו מוח הישרדותי שעסוק   אז מי שמשתלט על העניינים הוא  לנו בראש,  אם אנחנו לא מנהלים את מה שקורה 
 סכנות ומכוון אותנו להתמקד בשלילי שקרה, בשלילי שקורה עכשיו ובשלילי שעלול לקרות. מ בהתגוננות 

הבנתם משהו שקורה לכם בראש. זה   -פן פעולה שלו  המוח שלכם גם כרגע קיבל מידע על או  -אבל, קרה עוד משהו  
מלמדת אותנו מה קורה במוח כדי שאנחנו נתחיל לנהל את התגובות שלנו   –אחד הדברים שהנאו הומנולוגיה עושה  

 למוח ההישרדותי.  

 

 אז בואו ננשום רגע 

עכשיו,   לחץ  לכם  עולה  אם  הלאה,  שתמשיכו  יכולים  לפני  עליולעשות  אתם  ממליצה  מאוד  שאני  נשימה  . תרגיל 
משתלט ההישרדותי  כשאנחנו בלחץ המוח    –, אבל מבוסס על אותו עיקרון  ומהמכון לחקר הלב  התרגיל לקוח מיוגה 

על רמת הלחץ, לסנכרן בין המוח ללב ויש לו השפעה  . התרגיל נועד  היכנסולא נותן למידע מהמוח ההגיוני ומהלב ל
 הלחץ עצמו והסיבות לכך.בלי שתצטרכו לחשוב על מ

 

 על מה אתם חושבים עכשיו?

בחיים שלכם,   מזהים  למצוי שאתם  הרצוי  בין  על הפערים  לכם מחשבות  עולות  כבר  הזה  אותן תרשמו  אם בשלב 
 אחרי הפרק הבא. בתרגיל שהכנתי לכם אנחנו נתייחס אליהם  .בצד 

 

 ועכשיו, בואו נראה איך אנחנו פותרים את העסק הזה.

https://www.neoneta.com/post/meditation-for-beginners-and-stress


 

 וריד אותולה מתי לחץ נוצר ואיך

 ה של פער בין מצב מצוי למצב רצוי בחיים שלנו ושהפער הזה נוצר בשני מקרים:עד עכשיו הבנו שלחץ הוא תוצא

רוע חיצוני שלא תלוי בנו י כבר הרבה זמן( או מא  שלא משתנה )אין לי זוגיותמצוי  אנחנו לא מרוצים ממצב   ▪
 ( או מישהו שעצבן אותנו בכביש ן מהבנקוטלפ)

כ  ▪ מגדירים  שאנחנו  באמת  רצוי  מה  לא  החוצה  הרצון  ההוא  השוואה  על  מבוסס  "רצון"  אלא  שלנו,  פנימי 
גיל  )לאנשים אחרים   ילד עד  רוצה  יותר גדולה או  , אם אני אקנה  30אני  את המייקאפ החדש אני טלוויזיה 

 ארגיש הרבה יותר טוב(

כשמישהו מתנהג    -ובתחומים המהותיים בחיים שלנו    הפער בין מה שמצוי למה שרצוי פוגש אותנו בפרטים הקטנים 
לא כפי שציפינו, כשאנחנו חוששים מביקורת, ממה חושבים עלינו. כשאנחנו משווים את עצמנו לאחרים, כשאנחנו 

 , כשאנחנו מחכים לתשובה. ממה שיש לנולא מרוצים 

הבנת הפער בין המצוי לרצוי וצמצום הפער הזה   –  הומנולוגיההנאו  המידע שמלמדת שיטת  עוד יתרון של    וזהאגב,  
 שעובד גם במקומות קטנים וגם בתחומים משמעותיים בחיים שלנו.  הוא פתרון

 

 

 איך סוגרים את הפער? 

שמחזקות את שנתפס כשלילי ומחפשים עובדות  צוי  ממסתכלים על המצב ה •
 בעצם רצוי  המצוילמה החיובי במצב, כלומר 

הרצוי שהגדרנו הוא באמת רצון שלנו או רצון שמגיע אלינו בודקים האם המצב   •
 ינסטגרם(למישהו אחר או לסטורי בא ממקור חיצוני )השוואה

 

נזהה את    סוגים. בדוגמאות הבאות   3-אפשר לחלק את הפערים שאנחנו יוצרים ל
 .הפער בין הרצוי למצוי בכל מצב ואיך אפשר לסגור אותו

 הפערים שלכם בסוף המדריך.צום לצמגיל הדוגמאות יעזרו לכם לעשות את תר
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 חוסר וודאות

 –הלא ידוע  "טוחנות" את שלנו המחשבות במצב הזה, 

 מה תהיה התשובה לגבי הריאיון, מה יהיו התוצאות של הבדיקות - )דאגות בגלל העתיד( מה יהיה ▪

 למה השכן לא אמר לי שלום כשראיתי אותו?הבוס שלי מרוצה ממני?  – מה חושבים עלי ▪

 אשתי כועסת עלי? הוא אוהב אותי באמת?  – מה מרגישים כלפי ▪

ולכן הוא מייצר כל    -זה טבעי  התהליך ה מיני תסריטים שליליים אפשריים כדי המוח רוצה להרגיש שהוא בשליטה 
   להתכונן לכל אפשרות. אבל התסריטים האלו גורמים גם למתח ולתשישות.

 פתרון

יקרה דאות לנבא מה  ואין לנו מספיק עובדות כי לא נוכל בו, אנחנו צריכים להבין שבמצב הזהכדי לצמצם את הפער  
או להיכנס לראש או ללב של מישהו אחר. חשוב להבין שמה שאנחנו עושים הוא ניחוש או השערה, ולמקד   בעתיד 

 .מה אנחנו רוצים ו מה שאנחנו יודעים, מה שאנחנו מרגישים  - את המוח בעובדות שכן ידועות לנו

 

 הניתוח של מיכל

 עשתה את כל ההכנות, אז. היא כבר  בעוד חודש   ניתוחברגשות כשהיא צריכה לעבור    מוצפת לטיפול  הגיעה  מיכל  
 וג לגבי מה שיהיה. עכשיו נשאר לה רק לדא

 ולא משנה מה ההשלכות", היא אומרת. "אני רק רוצה להגיע לאותו מקום כמו לפני הניתוח הקודם

 לא לדאוג בקשר להשלכות :מצב רצוי

 לעבור ניתוח ודואגת מה יהיה היא צריכה  :מצב מצוי

 צמצום הפער 

, אחרת של הניתוח  זה לגמרי משנה מה ההשלכות   -קודם כל, הסברתי למיכל שהמצב הרצוי שהיא הגדירה לא נכון  
 רוב המחשבות שלה עסקו בהשלכות של הניתוח. היא לא הייתה מנסה לנחש מה הן יהיו. 

. מה עוד היא  היא כבר החליטה לעבור את הניתוח. זו עובדה קיימת   -אחר כך בחנו יחד את העובדות שכן ידועות לה  
יעבור בקלות, היא רוצה   ניתוחשהיא רוצה שה ,  כדי לשפר את הבריאות   ניתוחשהיא עוברת את ההיא יודעת  יודעת?  

שעברו את הניתוח בקלות והיא רוצה להיכלל בסטטיסטיקה הזו. היא יודעת  להתאושש מהר, היא יודעת שיש אנשים  
שהיא מצאה את הרופאים המנתחים שנראו לה הטובים ביותר עבורה והיא יודעת שהיא עשתה את כל מה שהיא  

לשארית   רוצה שהניתוח ישפר את חייה ויבטיח לה בריאות  עצם מיכל ב  –להשיג את התוצאה הרצויה  בשביל    יכולה
 , לכן היא בחרה לעבור אותו. חייה 

ולמה שידוע להבעזרת   לעובדות  מיכל  ,התייחסות  הניתוח  כעת  לגבי  נקודת המבט שלה  את  ממצב   יכולה לשנות 
רצוי, להפסיק למחזר את התסריטים השליליים כהכנה אליו ולהוריד   ולהבין שהניתוח הוא גם מצוי וגם   שלילי לחיובי

 .את המתח לפני הניתוח

http://www.neoneta.com
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 ארוע חיצוני

 או מעליב אותנו,   כשמישהו מעביר עלינו ביקורת ארוע חיצוני יכול להיות גם הערה שאנחנו מקבלים ממישהו אחר:  
אנחנו נתקלים במצב מצוי שנתפס כשלילי   כי  להרגיש לא נעים.  נורם לוג  נו או ערער אות הרבה מאוד פעמים זה מ

 בעינינו. )לא רצוי( 

ואנחנו   פותרת את הבעיהמי שביקר אותנו או פגע בנו, אבל הדרך הזאת לא באמת  בדרך כלל אנחנו מאשימים את  
 ה כזאת שוב. בכל פעם שאנחנו שומעים הער א נעימה שקיבלנולמוצאים את עצמינו ממחזרים את ההרגשה ה

 פתרון

שאנחנו הגדרנו   ההערה שקיבלנו מבחוץ בסה"כ הדגישה לנו פער בין מצוי לרצויבמקרה הזה, אנחנו צריכים להבין ש
הזה,  לכן,    לעצמינו. לנו  במקרה  גרמה  היא  למה  ולהבין  לביקורת/הערה  שלנו  בתגובה  להתמקד  צריכים  אנחנו 

ה להתמודדות עם הלא ידוע, גם במקרה של הערה או ביקורת בדומ  -  להרגשה הזאת ולאחר מכן להתרכז בעובדות 
 חושבים, יודעים ומרגישים ורוצים להשיג.  אנחנו אנחנו מתייחסים לעובדות, למה ש

 

 הבוס של רונן 

עצבני   הגיע  משובאחרי  ומאוכזב  רונן  מבקש   שיחת  הוא  בה  שגרתית  שיחה  להיות  אמורה  הייתה  זו  הבוס.  עם 
ומקבל לו רק ש.  אותה  העלאה  ציפה  קיבל משוב שלא  לו שהוא לא מתפקד   -  במקום העלאה הוא  הבוס שלו אמר 

הוא   ומוצרים.  פרויקטים  יוזם  ולא  עם בכלל  כמנהל  שלו  ולקשרים  לרונן  שיש  הטובים  האנוש  ליחסי  התייחס  לא 
  הלקוחות. 

  שבחים והעלאה בשכרב חיובית מלאהשיחת משוב  :ב רצוימצ 

 ובכלל לא דיבר על שכר ביקורת על התפקוד שבה הבוס העביר שיחת משוב בעבודה  :מצב מצוי

 צמצום הפער 

כשרונן חשב על מה שהוא  ביקשתי מרונן שיפרט את כל מה שהבוס אמר לו בשיחה ושנבחן יחד את תוכן הדברים.  
היקף השעות והלחץ התמידי. הוא מתלונן כבר הרבה זמן בגלל  לא נהנה בעבודהבאמת רוצה, הוא הבין שהוא בעצם 

לו. העלאה במ ושהלחץ בעבודה קשה  אחרים  לדברים  זמן  לו מספיק  לו להרגיש שהוא  שאין  נותנת  שכורת הייתה 
 מתקדם, אבל גם משאירה אותו במקום שלא טוב לו. 

כי   רצוי  מאוד  היה  דווקא  כלומר המצב המצוי  לו בשיחת המשוב,  כל מה שנאמר  רונן הסכים עם  דבר,  בסופו של 
הזאת   והזדמנות  רונן  ל  נהנת הביקורת  שלו  הבחירות  על  אחריות  לאן  לבלקחת  המשך    הוא חון  את  לנתב  רוצה 

 ו משוב חיובי. להיות מנותב למקום שלא רצוי לו בגלל העלאה במשכורת א במקום  הקריירה שלו

 

רונן היה   רגוע וממוקד בסיום פגישת הטיפול 
 במה שהוא רוצה במקום במה שקרה.  
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 בעיה שקיימת זמן רב 

זאת יכולה  –שקיימת הרבה זמן לקטגוריה הזאת יכולה להצטרף כל מחשבה מאלה שדיברנו עליהן עד עכשיו כשהיא 
שלום,  להיות  אמר  שלא  מהבוס,    השכן  השלילי  מהבנק  המשוב  טלפונים  ועוד  עוד  או   -או  ממחזרים  כשאנחנו 

י לא מתרחש במציאות )לא מצליחים "טוחנים" את המחשבות האלה לאורך זמן ובמקביל אותו מצב מצוי שאינו רצו
כל מחשבה על הנושא מזכירה לנו את הפער בין הרצוי למצוי ועד כמה המצוי  (,  לסגור את המינוסלמצוא זוגיות או  

  .שלנו שלילי 

מחשבות מפורטות על התעמק במפתח תסריטי התמודדות שליליים,  מ  , הואמתוחכם שלנו יש הרבה זמןמוח הלכש
לפעמים גם ,  כמובן למה עדיין היא לא נפתרת ו  , הסיבות והגורמים לבעיהשלההאפשריות  שלכות  ההבכל  הבעיה,  

אנחנו משכנעים את עצמינו שכל מה שאנחנו ואז  מחפשים בגוגל מידע שמאשר לנו את כל מה שאנחנו חושבים,  
ועובדתי נכון  הזאת  הבעיה  על  ודרמה.   חושבים  אקשן  אפקטים,  מושקעת,  הפקה  עם  לסרט  הופך  שלנו  והתסריט 

זוגיות" או "כל מי שרוצה להצליח   אנחנו מוצאים את עצמינו חושבים דברים מוחלטים כמו "אף פעם לא תהיה לי 
 צריך לעבוד קשה". 

 פתרון

רק שגם  ,  וי לא שליליכדי להבין שהמצב המצ  גם במצב הזה הפתרון הוא לשנות נקודת מבט ולהתייחס לעובדות  ▪
 . לשנות את נקודת המבט בגלל שהמחשבות שלנו על הנושא התקבעויידרש יותר זמן 

לופ של מחשבות על הנושא   –דבר נוסף שאפשר לעשות במקרים האלה הוא לזהות מתי אנחנו "נכנסים לסרט"  ▪
הזה   שבמצב  בגלל  בפתרון.  ולא  בבעיה  מתמקד  מאש שבעצם  חזקה  יותר  השלילית  במקרים  ההרגשה  ר 

א ואולי  לחץ  ליותר  גורמת  והיא  כרגע  פהקודמים  מניחים  שאנחנו  להחליט  אפשר  הזה,  בשלב  לחרדות  ילו 
)אפשר גם להוסיף את למחשבות כי הרי אם לא מצאנו פתרון עד עכשיו, אז אפשר להניח לזה גם היום, לא?  

 תרגיל הנשימה שהמלצתי עליו קודם(. 

בצורה כזאת אנחנו גם מרגישים הקלה מיידית והבונוס הוא שהמוח לא מפסיק לחשוב על זה, אלא מבין שכרגע 
זמן,   לאורך  לכן,  על הפתרון.  עובדות/מידע  לו מספיק  נתמקד  בפעמים הבאות  אין  על הבעיה,  יותר כשנחשוב 

בעיה עצמה )להדגיש את השלילי  בלמצוא מידע כיצד לפתור אותה )ולקרב אלינו את המצב הרצוי( ולא בויותר  
 .במצב המצוי(

הראש"   ▪ את  "לפתוח  צריכים  אנחנו  לא   –במקביל,  הנושא  על  חושבים  שאנחנו  שמה  לעצמינו  להגיד  מספיק 
< "יכול להיות שלא כל מי שהצליח עבד -ך לעבוד קשה"  י נכון, למשל במקום "כל מי שרוצה להצליח, צר  100%
 קשה".

 

 זוגיותאין לשירי זמן למצוא 

אופן ספונטני כי בעבודה שלה יש רק נשים להכיר מישהו באין לה איפה  היא טענה שזוגיות.  שירישנים לא הייתה ל 7
, אבל היא ממש זה בליינדייטים   בשבילההאפשרות היחידה  כך ש   ,שעות   יא עובדת הרבההגברים לא סטרייטים ואו  

זה.  שונאת   ל  7אחרי  את  הגיע  היא  כי   מסקנהשנים  בזוגיות  לא  להכיר    שהיא  איפה  לה  מרגישה והיא    מישהואין 
 תקועה. 

 להיות בזוגיות : רצוימצב 

 אין לה זוגיות כי אין לה איפה להכיר מישהו :מצוימצב 
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 פתרון

כשבחנו את , אבל  בגלל שהיו לה שבע שנים לפתח תסריטים משכנעים   עובדה בעיניהכ   נתפסציינה    שיריכל מה ש
בתור התחלה, למשל, בליינד דייטים היא לא האפשרות ת.  ו ממשי  ות עובד מה שאמרה, גם פה ראינו שאלו לא באמת  

 היחידה שלה. 

חוויה של ה בכבר קיבעה אות שירי על למצוא זוגיות    ודת המבט שלבגלל שהמצב המצוי השלילי נמשך לאורך זמן, נק
מוצא.   ללא  הטיפולים בדרך  ו  אחד  הראש"  את  "לפתוח  לה  לגרום  שיש ניסיתי  לעובדה  ליבה  תשומת  את  הפניתי 

 . וש לפגוש מישהו באופן ספונטני, אפילו קלסיכוי

 יצאה לאכול צהריים באמצע יום העבודה והכירה מלצר שהפך לבן זוג שלה. אחרי שבועיים היא 
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 פערים צמצום  לותרג

לזהות  יכולים  אתם  איך  לראות  אותכם  מזמינה  אני  אחד מהם,  כל  לצמצם  ואיך  הפערים  סוגי  את  כשראינו  עכשיו 
 פערים כאלה בחיים שלכם, מהביקורת הכי קטנה ועד לדאגות שיותר מעסיקות אתכם.

שעולה לכם מתח בגלל משהו קטן שהטריד אתכם היום או השבוע או  אתם יכולים להשתמש בתרגיל הזה בכל פעם  
 משהו יותר משמעותי שאתם חושבים עליו כבר הרבה זמן.

 

 מזהים את הפער

רשמתם   .1 לא  המדריך,   פערים אם  בתחילת  לכם  שצפו 
כמה   לכם  כאלה.  תרשמו  למצוא  נושאים    5-10תנסו 

שלכם  בחיים  ומצוי  רצוי  מצב  בין  נושאים ,  פערים 
למתח לכם  גורמים  או  אותכם  להיעזר    .שמטרידים  תוכלו 

למעלה. קטנים   בדוגמאות  מדברים  להתחיל  גם  אפשר 
 כמו מישהו שהעליב או הרגיז.

הערה   רוע אויבא  מדוברהאם    -תנסו לזהות את סוג הפער   .2
 לאורך זמן שנמשכת או בעיה  חוסר ודאות , חיצונית 

 

 

 סוגרים את הפער 

 ולראות איך אתם יכולים לצמצם אותו לפי הסוג שלוכעת תנסו לבחון כל פער 

 -השאלות המנחות בכל סוג פער מכוונות לצמצום הפער 

 )כלומר חיובי( בעצם רצוי המצוילמה חיפוש עובדות שעוזרות לנו להבין  •

 השפעות חיצוניותרצון שנובע מלא ושלנו פנימי  האם המצב הרצוי שהגדרנו הוא באמת רצון  בדיקה •

 

 

 ודאות חוסר 

   שליטה כלשהי על המצב העתידי? כם האם יש ל ▪

  ?)התקבלת לעבודה, תוצאות בדיקות טובות(  לבעיה תוצאה חיובית אפשרות האם יש  ▪

 יותר על התוצאה השלילית או החיובית?  ים חושב כם את עצמ ים מוצא ם האם את  ▪

 בכל פעם שאתם מתחילים לחשוב על התוצאה השלילית, תנסו להסיט את המחשבה לתוצאה החיובית  ▪

)הבדיקות הקודמות היו טובות, ראיון העבודה היה מוצלח,   עובדות שמחזקות את התוצאה החיובית   תנסו למצוא ▪
 אפילו חיפוש בגוגל על התוצאה החיובית( 
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 ארוע חיצוני

 רוע לא יקרה שוב?ילהבטיח שאותו אדם או א ים יכול ם האם את  רוע/הערה?י שליטה על הא כם האם יש ל .1

 ? כם איזה הרגשה ההערה או הביקורת עוררה ב .2

 ככה? ם למה לדעתך הרגשת  .3

לדוגמה, האם אתם מסכימים לגמרי שאתם    ?100%-ב  אתהם  מימסכי  ם האם את אם מדובר בהערה או ביקורת,   .4
כמה קילו, שאם לא תמצאו זוגיות תוך שנתיים תישארו לבד או שאתם לא מוצלחים כמו הבן דוד  צריכים להוריד  

 שלכם כי לא עשיתם תואר? 

רוע או הביקורת יכם שהאשלפנימית  שזאת בעצם נקודת מבט שלילית    נים מבי  ם האם את  –כן  אם עניתם   ▪
 ?  הדגישו לכם 

את  ▪ לשנות    ים יכול  ם מה  בשביל  הזאת לעשות  השלילית  המבט  נקודת  שאת   ?את  דברים  יש  כבר    םהאם 
 נת? י, כמו ספורט או חיפוש עבודה יותר מעניבפועל ים עוש

ויודעים חושב  ם במה שאת   ותתרכז  –לא  אם עניתם   ▪  ולא על אי ההסכמה עם הדעה מבחוץ  כם על עצמ  ים 
 את זה, הוא ממש חצוף וכו'( , כמו למה היא אמרה ליריב או מחשבות על מעיר ההערה)

 

 

 

 זמןשקיימת הרבה בעיה 

ותענו על   רוע חיצוני/ביקורת יר ודאות או אס אם זיהיתם פערים שקיימים לאורך זמן, תזהו האם הם תוצאה של חו .1
 .השאלות המתאימות למעלה 

יצאתי לבליינדייט   אף פעם  כמומשפטים מוחלטים  משפטים על הבעיה. האם אתם מזהים    5תנסו לכתוב   .2 לא 
 ? שאני אצליח לקנות דירה אין סיכוי הולך בקלות חוץ ממני,  לכולם , מוצלח(

 . ביכול להיות שלא כולם ולאסוף עליהם עובדות את המשפטים להחליף  תנסו ▪

 . לבעיה  פתרונותאו על  בעיה על ה ים חושב ם לזהות האם את  ותנסגם במקרה הזה,  .3

יורד, תסכימו עם  תנסו להסיט את המחשבה לפתרון, ואם אתם לא מצליחים או שאתם מרגישים שהלחץ לא 
ר למוח שאין לו כרגע פתרון בגלל שחסר לו סההסכמה הזאת מעבירה מ.  כרגעלפתרון  שאתם לא תגיעו    עצמכם 

 להתרכז בלמצוא את המידע שחסר לו לפתרון )במקום על למה הבעיה לא נפתרת(. מידע ועכשיו הוא יוכל 

 

 

 כך נמצא אצלכם.ל, ולהבנה שהמפתח אני מאחלת לכם המון הצלחה בדרך שלכם להורדת לחץ ותחושה טובה

 תוכלו ליצור אתי קשר בכל שלב לגבי התרגיל ושאלות נוספות שיעלו לכם במהלך העבודה העצמית. 
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