
 4 כלים לחיזוק
העוצמה הפנימית שלך

- דפי עבודה -

חזקה מהרוח

דפי העבודה מלווים את ערכת השמע.

ראשית האזיני לערכת "חזקה מהרוח" ורק אח"כ עני על השאלות הבאות.
ממליצה לך לרשום את הדברים בכתב יד ולא רק לענות בעל פה כיוון שתהליך 

הכתיבה יעזור לך לתכנת את המוח שלך בצורה מיטבית.



כלי מספר 1 - האנרגיה

4 הכללים שילמדו אותך איך לשמר את האנרגיה ולייצר עוד ממנה

היי "חסכמית" – האנרגיה שלך היא משאב יקר לכן נהלי אותה נכון 
ושימי לב שאת פועלת ב -

בצורה  לתת  סיטואציה.  בכל  לתת  מהאנרגיה  כמה  ולבחור  לברור   – חסכנות 
מושכלת. 

חוכמה – לברור ולבחור - למי ולמה לתת מהארגיה שלך.

כדי לפעול בחסכמות נייחס  מודעות גבוהה לאנרגיה ולכן בחרי לך כמה ימים 
השאלות  על  ועני  האנרגיה  רמות  את  בוקר-צהריים-ערב  ובדקי  רצופים 

הבאות- 

האם את באנרגיות גבוהות או נמוכות כעת?   �

מתי יש לך נפילת אנרגיה?   �

האם שמת לב ממה נובעות נפילות האנרגיה?   �

האם זה גורם פנימי? או האם זה גורם חיצוני?    �

אילו דברים את נמנעת מלעשות האם זה קשור לאנרגיה שלך?  �

באילו מקומות את  מאבדת מהאנרגיה שלך?   �

אילו  פעולות גורמת לך רגשות ומחשבות חיוביים  או שלילים?   �

היי מנהלת ולא מנוהלת – 
תכנני - תכנון נכון של הזמן שלך יכול לחסוך זמן וגם למנוע בלת"מים.  �

על  דגש  עם  הבא  החודש  השבוע/  את  מתכננת  את  שבו  יום  לך  קבעי  ולכן   
הפעילויות שממלאות אותך. 

לדוגמא מגוון פעולות – ספורט, קריאת ספר, זמן חברות, זמן איכות זוגי, זמן   
הפתחות אישית , ללמוד משהו חדש, זמן טיפוח, זמן מנוחה, טיפול ורגיעה.
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הגידי לא  - זה בסדר לבחור שלא להסכים לכל הבקשות של הסובבים אותך.  �
אני  אבל  תודה  כך,  אחר  אולי   – לדוג  נעימה  בצורה  "לא"  להגיד  יכולה  את 

כרגע עסוקה ב..., אני עוד חושבת על זה אבל אני עוד לא בטוחה ש.

תיזמי –  כשאת יוזמת יש לך את היכולת לבחור איך ומתי לעשות את הדברים.  �
לכן נסי להיות אקטיבית ככל האפשר ולהניע כל דבר שתלוי בך. 

היי ראשונה - קודם את נכנסת ללו"ז – 
במקום להכניס את עצמך בסוף, ככשאת מתכננת את הלוז התחילי בכל הפעולות 
שיש לך עבור עצמך. הכניסי אותם קודם ללוז ורק אחכ שבצי את יתר המשימות 
שאת מחוייבת אליהן. התחילי הפוך ותגלי שישנה אפשרות למצוא מקום להכל.

למרות שזה נשמע לא הגיוני במידה ותתחילי לשבץ את הפעילויות החשובות   �
לך תוכלי למצוא פתרונות לשיבוץ כל הרצונות שלך ושל כל מי שחשוב לך.

– צרי עותק מזה  כתבי לך את בנק המטענים שלך   – השתמשי במטענים   �
על דף קטן אותו תוכלי לשים בארנק שיהיה זמין למקרה חרום של ירידת 

אנרגיה.

המטען יכול להיות פעולה אחת או סדרת פעולות על מנת להעלות את רמת   
האנרגיה. המטען יכול לעזור לך במצבים של  באסה, לחץ, דיכאון, עצבים – 

כל מצב שמשבש לך את אנרגית השיא. 

עם  שיחה  מתוק,  משהו  לאכול  רם,  בקול  מוזיקה  לשמוע  לשיר,   – לדוגמא   
חברה טובה, כתיבה, הליכה, ריצה, מדיטציה, נשימה, ספורט, ניקיון.
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כלי מספר 2 - המנהיגה הפנימית

להגביר את הקול הפנימי שדוחף אותך קדימה.

ולבחור  לקולה  ערנות  לייצר  עלייך  המנהיגה  קול  את  להגביר  כדי 
לדבר מתוכה כמה שיותר, ככל שתתני לה יותר מקום בחיים שלך כך 
היעדים שלך. ולכבוש את  לך הלתחזק  ותעזור  בתוכך  היא תתחזק 

הקפידי לעשות את הפעולות הבאות - 
גם בתוכך קיים קול המנהיגה שמחזק מאמין ומדרבן –  תני לה לדבר והקשיבי   �

לה הגבירי את תדירות השיחות איתה

כל פעם שהמנהיגה מדברת – צייני לעצמך – זאת המנהיגה הפנימית מדברת   �
עכשיו

עשי למנהיגה הפנימית האנשה – קראי לה לשיחה איתך ותשמעי מה יש לה   �
לומר לך, שאלי אותה שאלות שמענינות אותך

ותעודד  ומעכבות  מנמיכות  למחשבות  קונטרה  ותתן  בה שתתנגד  השתמשי   �
אותך כל פעם שקשה

הקשיבי לרצונות שלך דרכה ותני להם מענה  �
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כלי מספר 3 - תעודת ביטוח 

הבסיס הבטוח לבניית ביטחון עצמי גבוה.

מתבסס  בדיוק  מה  על  לדעת  לך  תאפשר  שלך  הביטוח  תעודת 
הביטחון העצמי שלך. על ידי תיעוד כל הנכסים הייחודיים שלך.

תתחילי  שם  פיזית,  קופסא  או  תיקיה  אפילו  או  בטלפון  במחשב,  תיקיה  ייעדי 
לאסוף ולתעד את הפריטים שירכיבו את תעודת הביטוח שלך – 

שניצחת,  אתגרים  שקרו,  טובים  ארועים  של  סיפורים  תמונות,   - הצלחות    �
מסע ארוך שנגמר חוויות בלתי נשכחות, וכו'.  

חוזקות – תכונות וערכים מובילים וחוזרים על עצמם אצלך באישיות  �

רגעים מחוננים  �

חברים ואנשים שעושים לך טוב, קשרים מקצועיים  �

תמונות הצלחה – תמונות מרגיעות, מעודדות, מחזקות  �

שהכנת  כתובים  מסרים  או  הקלטות   – קשים  לרגעים  והקלטות  טקסטים   �
לעצמך כדי שתוכלי לצפות/לקרוא בימים קשים

זכרונות חשובים   �

וכל דבר אחר שעולה על דעתך שעושה לך טוב ומזכיר לך כמה את נהדרת   �

יצירת תעודת הביטוח נמשכת כל הזמן – המשיכי לתעד  �

פרמיה החודשית – עדכני מידי חודש )שימי תזכורת(  �

הנכסים  בשיפור  להשקיע  יכולה  את  איך  חישבי   – שלך  הנכסים  את  שפרי   �
האישיים שלך.
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כלי מספר 4

לכבד את המציאות – להגיב לאי נוחות שמופיעה בחיים
בצורה האידיאלית עבורך

בחרי סיטואציה שבה לא אהבת את התגובה שלך ופעלת מתוך הרגל חוזר –

איך ההרגל בא לידי ביטוי?   �

מה זה גרם לך לעשות/להרגיש?   �

האם את מזהה הזדמנות שהיית יכולה לנצל באותה הסיטואציה?  �

האם היו שותפים לסיטואציה ומה היה יחסך אליהם?   �

איך הסיטואציה הייתה מתנהלת אם היית מכבדת את המציאות?   �

איך לכבד את המציאות בתוך הסיטואתיה - ביחרי לעצמך הרגל חוזר ומעכב, 
הרגל כזה שמייצר אצלך תגובות לא טובות ורגשות שליליים.

המציאות  עם  שמתווכחת  התנהגות    - האוטומטית  ההתנהגות  את  זהי   �
שחוזרת על עצמה בכל פעם שמשהו לא עובד כפי שתכננת. 

זהי מתי היא חוזרת? באיזה תדירות? האם יש אדם/נושא שמפעיל אותה?  

התכונני – בכל מקום/ סיטואציה שהאוטומט שלך עלול להיות מגורה שימי   
לב באופן מיוחד.

לדוגמא – אם את פועלת בלחץ שמכניס אווירה לא נעימה כל פעם שיוצאים   
מהבית עם הילדים לארוע, לטיול לסיבוב בחוץ וכו' – שימי לב באופן מיוחד 
יציאה החליטי שביציאה הפעם את לא נלחצת  ספיציפית בזמנים של לפני 

ופועלת ברוגע ושלווה.

כשזיהית את ההתנהגות החוזרת, תשתלי את השאלה – מה המציאות מציעה   �
לי שאני יכולה להרוויח ממנו בארוע הזה? 

גם אם זיהית את ההתנהלות מאוחר ופעלת באוטומט שלך ויצרת תחושה לא   
נעימה ברגע שאת מזהה ונזכרת בשאלה – פעלי על פיה נסי למצוא מה את 

יכולה להרוויח ממה שקרה.
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תתמקדי בלהוציא את המקסימום מהסיטואציה.   �

שאלות שיכולות לעזור -  מה אני יכולה בכל זאת להרוויח? איך אני יכולה   
לנצל את הזמן האבוד? מה חשוב שאני אלמד מכאן? איפה ההזדמנות שלי 

מסתתרת?

לדוג' – אם את מתעצבנת כל פעם שאת נאלצת להמתין בתור כשאת ממהרת   
בתור  מההמתנה  שלך  הרווח  את  חפשי  בתור  עומדת  שאת  הבאה  בפעם   –
כל  או  מייל  לכתוב  להספיק  מצויין  זמן  מעניין שתכירי,  אדם  להיות  יכול  זה 

הפתעה אחרת.

לא  לך  גרמה  והמחשבות שהסיטואציה  – שהתחושות  נייטרלי  למצב  לחזור   �
תיגרר להמשך היום.

עלייך לצאת נקיה מול עצמך ומול האחרים – עשי מה שצריך כדי לתקן מול   
עצמך ומול האחרים. ברוב המקרים יש אפשרות לתיקון. 

יום. מדי  הדף  את  קראי  מהרוח",  "חזקה  להיות  וגם  להטמיע  כדי 
חיזרי עליו ועדכני אותו. לא תאמיני מה האפקט של עבודה פנימית 

יכול ליצור במציאות החיצונית שלך.

בהצלחה,
 עדי פז. 

תודה שקראת עד הסוף.

במידה ואת מרגישה קושי או תקיעות בחייך והיית שמחה לבחון אותו ולקבל 
הכוונה ראשונית - הירשמי לשיחת ייעוץ ללא עלות בלחיצה על הכפתור.

כן עדי, אני רוצה שיחת ייעוץ!
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