
 ?  מי לי, אם אין אני לי



 למטה למעלה

 אומץ, אמונה
 גמישות, זרימה

 הכלה
 רב גוניות רגשית

 חיוך, אהבה עמוקה
 נשימה, נוכחות

 אהבה עצמית
 איזון, פשטות
 סקרנות, פתיחות

 נשמה

 
 

 חוסר כנות, הדחקה
 נקמנות, קורבנות

 שחזור העבר
 תקיעות, האחזות

 שליטה
 שכלתנות, דעתנות

 התנגדויות
 חשדנות, פחד

 כעס, שנאה, טינה
 אגו
 
 





סיבות  
 חיצוניות

סיבות  
 פנימיות



doing 

being 



doing 

being 



 .דברים עצובים היו עושים לי רע. רגישהתמיד הייתי 1.
 .אולי אף מרצה, טובההייתי ילדה 2.
 .לבדהרגשתי שעלי להתמודד עם אתגרים ורגשות 3.
 .נאהבת הרגשתיאני לא בטוחה ש4.
 .חזקה או שמחה להראותתמיד היה לי חשוב 5.
 .בפניםהעדפתי לכעוס . לא נהגתי לצעוק6.
בשנים שלפני האבחון הזנחתי את הגוף שלי או חייתי  7.

 .שלילא חייתי את החיים . חיים שהנשמה שלי לא אהבה
 .מאד מאחד ההורים נפגעתי8.
 .מקפיץ אותי צדקחוסר 9.

"  כותל"לעתים אני . לכולם נחמדהאני משתדלת להיות 10.
 (.ופחות בעצמי)ממוקדת באחרים . לחברות

 
 
 
 



.  ילדה רגישה מאד
 .ילדה טובה

 ...כמהה לאהבה

 !!!צרות

 כעס
 עצב

אני צריכה  סכר גדול
להראות חזקה  

 תמיד

אני צריכה 
להיות תמיד  

כותל  , נחמדה
 לחברות

אגם של רעל 
 רגשי

פער בין הפנים  
לחץ על  . והחוץ

 !הסכר

אני לא רוצה 
 להרגיש

אני צריכה לשדר  
לרצות את  , ...ש

 להצטיין, ההורים

 טראומה

, יאוש, דכאון
 נפגעת הרמת ידיים

גיבוש תפיסות  
 ונטייה רגשית

 בושה
 אשמה

 אכזבה טינה



 ...(רשימה חלקית)? איך אנו מביאים סבל על עצמנו ועל אחרים

עישון 

וורקוהוליזם 

עוינות 

התנשאות 

שיפוטיות 

ביקורתיות 

נקמנות 

אכילת יתר 

חוסר החלטיות 

אדישות 

הדחקת רגשות 

דעתנות 

צורך להיות צודק 

תוקפנות 

  חוסר הגשמה
 אישית

הזנחת הגוף 

האחזות בעבר 

התשה 

הרס עצמי 

חטטנות 

עושק 

חוסר הקשבה 

אקסהיביציוניזם 

רגש נחיתות 

  צורך לרצות
 אחרים

נטישת משימות 

  התכחשות
 לאמת

חשיבת יתר 

אגו נפוח 

  חוסר משמעת
 עצמית

כעס על ההורים 

שינה מועטה 

  נשימה לא
 סדירה

אמונות שווא 

חוסר אומץ 

צרות אופקים 

המנעות 

פיזור 

פזרנות 

הוללות 

בריחה 

סגפנות 

 

 

   בחירת בני זוג
 לא מתאימים

תזזיתיות 

רוע 

חומרנות 

חוסר מוסר 

  הפרת חוק
 וסדר

חוסר כנות 

  אי לקיחת
 אחריות

ניתוק 

חשדנות 

חוסר אמונה 

עצלות 

דחיינות 

קמצנות 

כאבים 

 התנהגות
 כפייתית

  חוסר מודעות
 אישית

דאגנות 

 

 

תזונה לקויה 

ביטול עצמי 

נצלנות 

נוקשות 

פרפקציוניזם 

יצירת דרמות 

פסימיות 

  הזנחת
 המשפחה

מחלות 

קינאה 

חוסר נאמנות 

כוחניות 

חוסר יציבות 

רכילות 

פגיעה עצמית 

הסתכנות 

  התפרצויות
 רגשיות

  חוסר פעילות
 גופנית

נטישת משימות 

נטייה אובדנית 

 



,  חוסר עונג, פתיל קצר או אדישות, נשימה לא חופשית, סטרס
סרטים  , חפירה בעתיד, חפירה בעבר , חוסר סיפוק, חוסר שקט

 התנהגות כפייתית,  בראש

,  נוכחות, סיפוק, עונג, הכלה, סובלנות, נשימה חופשית, שלווה
 ...חיים בהרמוניה וזרימה ו, אהבה עמוקה

 ...עוד דברים והפתעות שאי אפשר להבין





שמחה פנימית, זרימה, תשוקה, נביעה, הנהר קשור לנשמה  ,
 אמונה, ידיעה, אהבה ללא תנאי, חיבור

כל כלי ההחלמה שבעולם הם הסירות 
 אף סירה לא תשוט -כשיש סכרים והנהר יבש 
תחת כל סירה יש הרבה מים 
  ככל שהנהר זורם ושוטף כך נדרשות פחות סירות 

 



מה קורה בפנים? 

 (כך אדע איך לתקן)? פגשתי בסרטן באמתלמה 

האם אני נחושה להחלים לגמרי  ?* 

האם אני מסכימה להשתנות? 

האם אני מקשיבה לו? האם אני סומכת על הגוף? 

מרגיש מודרך? האם אני סומכת על האינטואיציה ?* 

האם אני מוכנה לשחוט פרות קדושות? 

 מוכנה לעשות הכל כדי להחליםהאם אני? 

 

 

 



 משוכה תודעתית
 סכר בנהר

 חבל



 (רק להחזיר את המצב לקדמותו)אני לא רוצה להשתנות 

 סדנה/ לחודש ולנסוע לחוות בריאות / אני לא רוצה לעזוב את הילדים לשבוע... 

אני לא רוצה להרגיש, אני פוחדת לחפור בפנים... 

לעולם אסור, ...אני לא רוצה לפגוע ב... לעולם לא אסלח ל... 

אני לא טיפוס רוחני, ...אבל הרופא אמר ש... מוכח מדעית ש, זה לא מוכח מדעית ,
 ...שחוקה מדי/ אני מורכבת מדי 

קשה לי לעשות דברים. אני לא מצליחה להזיז את עצמי. יש עלי משקולת 

זה יקר, ...אין לי כסף ל, אני חייב להמשיך לעבוד 

אבל קיבלתי את כל הטיפולים, אבל עשיתי הכל 

סרטן שווה מוות, אני חסרת אונים 

זה לא הזמן לעורר מהומות 

צריך לשדר ש, עלי להיות חזקה כל הזמן! אסור לצעוק... 

חליתי בגלל מזל רע, הכל בידי שמיים, אני מאמין בגורל 

גדולים למצבי יתרונותיש , האמת. ממצב כזה אי אפשר לצאת... 

 זה רחוק, מהעיר/ אני לא רוצה לצאת מהבית 

 סיפור סיפורים, יאוש, ויתור, אמונת שווא, הסתרה, הכחשה, בת הזוג/ בן 

 

 

 

 



אני  !! אני נמצאת על המסלול הישיר להחלמה! עכשיו זה הזמן שלי
 !! נחושה להחלים לגמרי

 מכל אדם אחר בעולםיותר , להחלמה שליאני מוצאת את שביל הזהב  ,
אבל  , מקשיבהאני , עבורימה באמת נכון ( עמוק בפנים)זו שיודעת  אני

 !מחליטהרק אני 
 אחדש  ! לא אתן לה לזלוג. זה המצרך היקר ביותר –האנרגיה שלי

אשקיע את האנרגיה שלי  ( כמו משקיע בבורסה). ואעצים אותה בכל דרך
 במה שחשוב בעיני בלבד

 הוא היחיד שבאמת יודע לרפא את עצמו –הגוף שלי 
אני הכי מדהימה שיש. אני בוראת מציאות! 
אני אלופה! אני אמיצה. זה מפחיד אבל זה לא יעצור אותי ! 
אנשים רבים מחכים לי, יש לי יעוד גדול 
אני מחלימה ,it takes what it takes ,מה שלא  . אין פרות קדושות

 !אני מכניסה אל חיי דברים  נפלאים! לא יהיה בחיי –בריא לי 
אני ממציאה את עצמי מחדש. אני משתנה. אני רוצה להשתנות 
אני עפה עפה עפה על ההחלמה. מישהו שם למעלה רוצה שאחלים! 

 
 
 
 
 
 



לקיחת אחריות. תשוקה בוערת להחלמה: הבסיס להחלמה .
 בחירההחלמה זו . אקטיביות-פרו

 (משמעות כפולה)? מה –כ "אח? מי –קודם כל 

 עליו ולדבוק בולעלות . להחלמה שלךלמצוא את המסלול . 

(והסכמות נוספות)לצאת מהקופסה , הסכמה להשתנות 

בהדרכה, בדרך, בעצמי, בהחלמה: אמונה 

התפתחות רגשית. עוד ועוד. העמקה בפנים. 

התפתחות רוחנית. חיבור לקול הפנימי 

"אהבה עצמית. לחשוף את העצמי –" מתה להיות אני! 

 24/7 –החלמה 

 

 

 

 





 (מסוכן)לפעול בניגוד לקול הפנימי! 
 (לספר סיפורים)חוסר כנות... 
לעשות שוב ושוב דבר שלא עבד 
 כסתחנים/ מבוהלים / שכלתנים / דעתנים / אגו אנשים עם 
לפעול מתוך מחאה או יאוש 
להמשיך לתחזק את חלון הראווה 
ירידה מהמסלול! 
אופוריה 

 
 

 
 



חומרת המצב  
 הרפואי

עוצמת  
התשוקה  
 להחלמה



 פחד
תשוקה  
 להחלמה



כי עד  , סבור שעל אומה זו להציב לה כיעד מחייבאני "
תום העשור תושג המטרה של הנחתת אדם על הירח  

 ."והשבתו ארצה בשלום

 ון קנדי'ג
25/5/61 

 ניל ארמסטרונג
21/7/69 



קחו כמה כסף שאתם . אני מכריז מלחמה על הסרטן
 .רוצים ותמצאו פתרון כמה שיותר מהר

 רד ניקסון'ריצ
23/12/71 



הסרטן אחראי , לאחר מכן( מיליארד דולר 200 –ו ) ארבעים שנה 
שיעור המוות מסרטן ירד  . ב"מכלל מקרי המוות בארה 25% –ל 

 .2005 –ל  1950בין השנים )!(  5% –רק ב 

, חיתוך ושרפה של רקמת אדם, ובכלל זה הרעלה, הטיפול בסרטן
מותיר בעקבותיו שובל של דמעות אצל המטופלים שתוהים לעתים 

 .המחלה או הטיפול בה, מה גרוע יותר
 .  לא סביר שנמצא את תרופת הפלא לסרטן, לרוע המזל

הסרטן הוא צבא של תאים  : "חתן פרס נובל דיויד בולטימור
שנלחמים בטיפולים שלנו בדרכים שבלי ספק יגרמו לקרב להמשך 

 ".עוד ועוד

 יו קאקו'מיצ/ הפיזיקה של העתיד : מתוך הספר





 המצב יכול להשתנות
 המצב חייב להשתנות
 !המצב הולך להשתנות

 



 !תודה רבה על ההקשבה



 :להצהיר בעוצמה מדי יום. אנא לתלות במקום בולט

אני  ! להחלמהאני נמצאת על המסלול הישיר ! עכשיו זה הזמן שלי
 !נחושה להחלים לגמרי

 מכל אדם אחר בעולםיותר , להחלמה שליאני מוצאת את שביל הזהב  ,
אבל  , מקשיבהאני , עבורימה באמת נכון ( עמוק בפנים)זו שיודעת  אני

 !מחליטהרק אני 

 אחדש ואעצים . לא אתן לה לזלוג. זה המצרך היקר ביותר –האנרגיה שלי
 .אותה בכל דרך

 הוא היחיד שבאמת יודע לרפא את עצמו –הגוף האהוב שלי. 

אני הכי מדהימה שיש. אני בוראת מציאות! 

אני אלופה! אני אמיצה. ליאנשים רבים מחכים , יש לי יעוד גדול ! 

מדי יום אני מכניסה אל חיי דברים  נפלאים! 

אני עפה עפה עפה על ההחלמה. מישהו שם למעלה רוצה שאחלים! 

אוהבת את עצמי... מלאה באהבה והכי הכי, אני מוקפת באהבה. 

 

 ,חיבוק ואיחולי הצלחה, באהבה    

 רן וקבוצת ההחלמה הרוחנית    

 

 

 

 


