
 

 לקראת השנה החדשה שלש שאלות

 

. במסע חיינו שלנו לפני שאנו ממשיכים הלאה את התרמיללעצור לרגע ולבדוק כדאי בהם , ישנם צמתים בחיים

 .תחילת שנה היא בהחלט צומת מרכזית ומהווה הזדמנות להכשרת הקרקע ולזריעת זרעים חדשים

דברים ה, להמשיך לקחת איתנו שכדאי רמיל בתמה יש לבדוק כדאי , רגע לפני שנצעד לעבר השנה החדשה

מה נמצא בו שאינו משרת אותנו ואולי כדאי להפטר לבדוק , שמשרתים אותנו ובודאי נשתמש בהם גם בהמשך

שנוכל ליהנות זאת על מנת  .לתוכוהיינו רוצים להוסיף , ממנו ואיזה דברים שחסרים ויכולים לעזור לנו

 .מהמשך המסע ולהפיק ממנו את המיטב

 

, קריירה, זוגיות, הורות, בריאות: את השאלות הבאות תוכלו לשאול את עצמיכם לגבי כל אחד מתחומי החיים

 . 'וכו כסף, מגורים

 

 :חקירה ולא ממקום של שיפוט ושאלו את עצמיכם, התבוננו על השנה החולפת ממקום של בדיקה 

 

 ?מה יש בתרמיל שאני רוצה להמשיך לקחת איתי :שאלה ראשונה

חוזקות  באו /איזה יכולות  ? באיזה הרגלים טובים התמדתי ? מה הצליח לי?   מה עבד לי טוב: ות מנחותשאל

              ?במערכות היחסים שניהלתי? לידי ביטוי בעשייה שלי

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

 ?  מה אני רוצה להוציא מהתרמיל :שאלה שנייה

מה לא עבד לי ? על איזה חולשות שלי כדאי לי לעבוד? שאינם משרתים אותים הדברים מה: ות מנחותשאל

איך ? עם איזו גישה לחיים הסתובבתי רב הזמן ? מה הבטחתי לעצמי לעשות בשנה החולפת ולא קיימתי? ולמה

כמה הקשבתי לעצמי עד  ?נתתי מקום לגזלני זמן עד כמה? איך ניהלתי את הזמן? ניהלתי את המחשבות שלי

 ? ולגוף שלי

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 ?מה אני רוצה להוסיף לתרמיל: שאלה שלישית

? מי מעורר בי השראה ומדוע? איזה מידות כדאי לי לסגל לעצמי? מה יכול לעזור לי להצליח :שאלות מנחות

? איזה הרגלים חדשים אני רוצה לסגל לעצמי? לשאוב עידוד ותמיכהממי אני יכול ? במה אני יכול לחקות אותו

למה ? מתי אני במיטבי? מי האנשים שאני רוצה בסביבתי? איזו מחשבה יכולה לתמוך בשינוי שאני רוצה לעבור

 ?אני צמא

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 



 שנה של התחדשות -שנה חדשה 

  :תוכלו לקבוע לכם יעדים לשנה הקרובה, לאחר שסיימתם לבדוק את התרמיל

חיים על מנת לחיות  לעשות ומה אתם יכולים לקחת על עצמיכם מה אתם מאחלים לעצמיכם ורישמו  חישבו

  .משביעי רצון

                                             .                            בשלב הבא תבחרו רק חלק מהרשימה. ערכו רשימה ארוכה ככל האפשר

תקשורת טובה עם , בפעילות גופנית להתמיד, להקפיד על האכילה, לעבוד על המחשבות שלי  :לדוגמא

  ...'וכולנהל יומן תודות , יהסובבים אות

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 בחירת קבלה אחת

 . ביותר משמעותיהבאופן שישפרו את איכות חייכם , השינוייםסמנו את , שערכתםמתוך הרשימה .1

  . שהכי קל לכם ליישם שינויים 2-3התבוננו ברשימה המצומצמת וסמנו  . 2

בשנה ו לעבוד עלילקחת על עצמיכם  שאתם רוצים השינוי האחדבחרו את , מתוך הרשימה המצומצמת. 3

  ?כםל" קורא"שינוי הכי איזה . הקרובה

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 :רשמו לפניכם את המשפט. 4

 "....ל  (בלי נדר -אפשר להוסיף)ת על עצמי /אני מקבל "   

 ".ערב על לפחות חמישה דברים שיש לי בחייכל  להודות, בלי נדר, אני מקבלת על עצמי: " לדוגמא    

 

ת על עצמי /אני מקבל

_____________________________________________________________________________ 

 

 

  ?איך מתמידים עם הקבלה שבחרתם

חיזרו לתשובות שרשמתם בשאלה . הכוח המניע כל תהליך שינוי הוא התחברות לחזקות שלכם .1

 .מהן תוכלו לשאוב כוחות ולהניע כל תהליך שינוי שתבחרו, ראשונה

, קראו מאמרים, למדו על חשיבות השינה, אם בחרתם להקפיד על שעות שינה. את הנושאלימדו  .2

 ...'וכו הקשיבו להקלטות, ספרים

 כםם עבודה על האינטגריטי שלהיא בעצ, לקבל לשנה הקרובה יםבוחר תםביישום הדבר שא התמדה  .3

 . שלכםאת המילה  יםמכבדבעצם  תםא, כםעל עצמי םאת מה שקבלת יםמקיימ תםכשא: כלומר.

כמו כן . ולא להיות קורבן של נסיבות החיים כםלהיות גורם בחיי כםהאחריות של באה לידי ביטויכאן 

ת עשייה גם בתחומי וחזקומ ותחושת מסוגלותהתמדה והצלחה תורמות לחיזוק תחושת הערך העצמי 

   . להיות באינטגריטי זה דבר שדורש מיקוד ותרגול עד שזה הופך להיות חלק מהאישיות .חיים אחרים

                                                                                                               

 ושנה טובה חג שמח, הצלחהב       

                      אתי                            


