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  4  המדריך השלם–רפלקסולוגיה      |   

 רפלקסולוגיה
 

רפלקסולוגיה היא טכניקת טיפול ידני המשלבת עיסוי ולחיצות בכפות 
. הרגליים

. מרגיע ויעיל, הטיפול הרפלקסולוגי הוא נעים
באמצעות מפת ההשתקפות של הגוף בכפות הרגליים ניתן לטפל בכל 

. כיוון שהגוף מתרגם זאת כאילו נגענו באיבר עצמו מערכת ואיבר
 

הנושאים הנלמדים בקורס רפלקסולוגיה 
הכרות , חשיבותו של מגע, מהי רפלקסולוגיה וכיצד היא עובדת

עקרון , הגישה ההוליסטית לחיים, ראשונית עם כפות הרגליים
המפה הבסיסית של כפות , ההשתקפות בכפות הרגליים ובחיים

כללי , שמאל והחיבור ביניהן, ימין, עיסוי כפות הרגליים, הרגליים
, אינדיקציות-קונטרה, מפגעים בכפות הרגליים, היגיינה בסיסיים

זיהוי וטיפול בחסימות , טכניקות טיפוליות שונות, תשאול בסיסי
פ הממצאים בכפות ”בחירת טכניקות טיפוליות ע, בכפות הרגליים

, חוק המסה, והיבט הוליסטי, מיפוי– מערכת שלד ושרירים , הרגליים
מיפוי – לב וכלי דם , פלטפוס ואולפוס, יציבה נכונה, חוק הקשתות

דרכי השתן , מיפוי והיבט הוליסטי– מערכת הנשימה , והיבט הוליסטי
, כאב, השפעת עוצמת הלחיצות, המרידיאנים, מיפוי והיבט הוליסטי– 

, אקולוגיה טיפולית, מיפוי והיבט הוליסטי– מערכת העצבים והחושים 
מיפוי והיבט – מערכת עיכול , מיפוי והיבט הוליסטי– מערכת חיסונית 

מיפוי והיבט – מערכת הפריון , תגובות אפשריות לטיפול, הוליסטי
הרצף , מיפוי והיבט הוליסטי– מערכת הורמונאלית , הוליסטי
, התאמת הטיפול למטופל, אתיקה מקצועית,, מסגרת טיפול, הטיפולי

, טכניקות הטיפול ברפלקסולוגיה, קשישים, ילדים, הטיפול בתינוקות
מקורות הטיפול , אנטומיה בסיסית של מערכת התנועה

, השפעות הטיפול ברפלקסולוגיה על כל מערכות הגוף, ברפלקסולוגיה
אתיקה ויחסי מטפל , התוויות נגד לטיפול ברפלקסולוגיה, תשאול חכם

 .עבודה מעשית– פרקטיקום , פרסום ושיווק, מטופל
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  6  המדריך השלם–רפלקסולוגיה      |   

 ?מה זה רפלקסולוגיה
 

 Reflectionמהמילה = פירוש המילה רפלקסולוגיה הוא רפלקס 
. כלומר תורת ההשתקפות, תורה= לוגיה+ שמשמעותה השתקפות  

. הכוונה היא להשתקפות הגוף בכפות הרגליים
 

רפלקסולוגיה היא טכניקת טיפול ידני המשלבת עיסוי ולחיצות בכפות 
באמצעות .  מרגיע ויעיל, הטיפול הרפלקסולוגי הוא נעים. הרגליים

מפת ההשתקפות של הגוף בכפות הרגליים ניתן לטפל בכל מערכת 
בכדי להבין . ואיבר כיוון שהגוף מתרגם זאת כאילו נגענו באיבר עצמו

כיצד הטיפול הרפלקסולוגי עוזר צריך קודם להבין את הבסיס שעליו 
. הרפלקסולוגיה עומדת והוא הרפואה המשלימה בכלל והוליזם בפרט

עיקר מטרתה של הרפואה המשלימה היא לעודד את הגוף לרפא את 
הטענה הבסיסית היא שיש לה גוף את היכולת והכלים לרפא . עצמו

כלומר גוף חולה , עצמו אם הוא מקבל את התנאים האופטימאלים לכך
שנמצא בסביבה חולה יקשה עליו לרפא עצמו אך גוף חולה בסביבה 

הרפלקסולוגיה . בריאה עם תנאים מבריאים יקל עליו להבריא עצמו
המושג הוליזם נגזר מהמילה . היא שיטת טיפול הוליסטי 

whole=כוללני כשהכוונה שהטיפול לוקח בחשבון את המצב הפיזי ,
הרגשי והסביבתי של המטופל ולא כפי שמקובל ברפואה 

ב רפלקסולוגיה . הקונבנציונאלית שבה נלקח רק המצב הפיזי בחשבון
הרגשי ואת , ניתן לאבחן באמצעות כפות הרגליים את המצב הפיזי

מידע רחב זה מאפשר למטפל לבנות . מבנה האישיות של המטופל
התנאים הבסיסים . טיפול תלת ממדי ולהשפיע על כל הרבדים הללו

הזנה וזרימה דם , לחיים בריאים  ולהבראה היא סילוק פסולת מהגוף
י העיסוי בכפות ”ה רפלקסולוגיה מעודד זאת ע. ונוזלים תקינים

אחת , כתגובה לטיפול רפלקסולוגי הגוף מסלק פסולת. הרגליים
התגובות הנפוצות אחרי טיפול רפלקסולוגי היא הליכה יותר תכופה 

הטיפול הרפלקסולוגי גם מגביר זרימת דם ולימפה ובכך , לשירותים
מגביר גם הוצאת פסולת וגם הזנת הרקמות שהרי הדם מוביל חומרי 

הרפואה הטבעית . הזנה וחמצן מצד אחד ומסלק פסולת מצד שני
למעשה אמורות לטפל באדם , שמקורן במזרח הרחוק, והמשלימה

זו תפיסת העולם במזרח הרחוק אך במערב . בריא כדי למנוע מחלות
התפיסה היא שונה ונהוג לטפל בגוף לאחר שחלה וכך עברה גם 

הרפלקסולוגיה התאמה לתפיסת העולם המערבי כדי לטפל במחלות 
הגוף שלנו מאוד מורכב ומושפע מגירויים . ולא רק למנוע אותם

אחד המנגנונים החשובים הוא מנגנון התגובה . חיצוניים ופנימיים
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הגוף נכנס , תקיפה או קפיאה במקום, בריחה. F.F.Fבזמן סכנה 
זהו מצב , או לתקוף ולפעמים לקפוא/למצב מתח קיצוני בכדי לברוח ו

אנו מגיבים לסכנה . זמני עד יעבור זעם ואז לחזור למצב רגיל ולרגיעה
ל בכל מצב שמתפרש כסכנה ובחיים ”לפחות באחת מהתגובות הנ

חוסר , מתח, זיהום, צפיפות, רבות כגון רעש” סכנות”המודרניים ישנן
הגוף אינו בנוי להיות במתח סכנה גבוה לאורך . שעות שינה ועוד ועוד

ולכן עלול לפתח מחלות וכאבים כתוצאה  (חודשים ושנים)זמן ממושך 
הטיפול הרפלקסולוגי מאותת רגיעה למנגנון הזה ומאפשר . מכך

זו . לחזור לרגיעה ללא קשר לסיבות שהביאו לתגובה הזו מלכתחילה
הסיבה ששילוב הרגעה מרובה בטיפול הרפלקסולוגי היא הכרחית 

” אין סכנה”כדי לאותת למערכת העצבים והמערכת ההורמונלית ש
הרפלקסולוגיה . ואפשר לחזור לרגיעה ותפקוד רגיל ללא מתח מיותר

במצרים העתיקה ידעו על הקשר בין כפות .  שנה5000קיימת כ 
הרגליים לגוף ויש עדויות על כך בהירוגליפים בפירמידות שבאחד 

מהם רואים עבד מטפל באדונו בכפות הרגליים והאדון מבקש שלא 
גם בהודו . ”מעשיי יגרמו לך לשבח אותי” יכאיב לו והעבד משיב 

העתיקה ובסין העתיקה ידעו על האפשרות לטפל באמצעות כפות 
ר וויליאם ”הרפלקסולוגיה המודרנית התפתחה בזכות ד. הרגליים

גרון אנגלי שידע רפואה סינית ובשנת -אוזן-רלד שהיה רופא אף’פיצג
תלת  (קווי אורך) מרידיאנים 10 חילק את כפות הרגליים ל 1913

הוא קרה לזה ריפוי . ממדיים כשכל פלח מייצג פלח בגוף בהתאמה
הוא אף עשה ניתוחים קטנים כשהוא  .  Zone Therapyאזורי 

משתמש באטבים התפוסים בקצה מרידיאנים בכפות הרגליים לצורך 
שכללה את , יוניק אינגהם, תלמידתו וממשיכת דרכו. הרדמה מקומית

השיטה ויצרה מפה יותר מפורטת של השתקפות הגוף בכפות 
הרפלקסולוגיה כיום זוכה . ”רפלקסולוגיה“הרגליים וקראה לשיטה 

היא ממשיכה . להכרה ולשימוש נרחב במגוון גדול של מחלות וכאבים
. להתפתח וישנן מספר שיטות וטכניקות שונות לטיפול רפלקסולוגי

זהו . י מערכות”אחת השיטות היעילות היא טיפול רפלקסולוגי עפ
טיפול שמעורר את המערכות לתפקוד מיטבי תוך כדי טיפול מרגיע 

הטיפול הרפלקסולוגי נעשה כשהמטופל בשכיבה נוחה על גבי . ונעים
ת /מיטת הטיפול כשכרית עגולה מונחת לו מתחת לברכיים והמטפל

יושב בקצה המיטה מול כפות רגליו ומעסה אותם בעזרת קרם 
בחדר יש תאורה רכה ומוסיקה רגועה המתנגנת . ושמנים ארומטיים

המטופל מקבל חוויה חושית כוללת התורמת לתהליך הריפוי . ברקע
טיפול רפלקסולוגי יכול להיות טיפול יחידני ויכול גם . הפיזי והרגשי

להשתלב עם טכניקות מנואליות נוספות כגון עיסוי ושיאצו וגם טיפול 
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שילוב הטכניקות הן . שמנים ארומטיים וכדומה, צמחים, בתזונה
שילוב מנצח כוון שזוהי סינרגיה כלומר סך כל המרכיבים עולה על סך 

הטיפול הרפלקסולוגי מתאים לכל גיל החל . כל מרכיב בנפרד
וכמעט לכל מצב חוץ ממצבים בהם , מתינוקות בני יומם ועד קשישים

הרפלקסולוגיה בהיותה טיפול טבעי אין . אסור לעשות טיפולים ידניים
לה תופעות לוואי אך לעתים הגוף מגיב לתהליך הניקוי וזוהי תגובה 

כל אחד ואחת יכול להינות ולהפיק תועלת , לסיכום. נורמלית וחולפת
בזמן , ואף רצוי, מהטיפול הרפלקסולוגי ולאו דווקא בזמן מחלה אלא

טיפול . בריאות וכשגרה קבועה לאיזון פיזי ונפשי ומניעת מחלות
שבועיים באופן קבוע כמוהו כעיסוק -בתדירות של פעם בשבוע

כחלק מניקוי הגוף והנפש מרעלים . בספורט על בסיס קבוע
התוססת , שמצטברים במשך השבוע בשגרת החיים המהירה

אדם בריא ורגוע מנהל . במיוחד בארץ, והמתוחה של המציאות שלנו
מכבד את , ההספק בעבודה גבוה יותר, מערכות יחסים טובות יותר

עצמו וסביבתו טוב יותר ויוצר מציאות נינוחה ובריאה יותר לו ואף 
בריא , רגוע, מי לא רוצה להיות על יד אדם נעים. משפיע על סביבתו

? ונינוח במשפחה ובעבודה
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 מירי גז/ רפלקסולוגיה כף הרגל מחקר 
 

לפניך מחקר בנושא רפלקסולוגיה והדרך הייחודית לשלב טיפול 
רפלקסולוגי עם שיטת לוסקי 

 
? מה זה רפלקסולוגיה

, Reflectionמהמילה = פירוש המילה רפלקסולוגיה הוא רפלקס 
. כלומר תורת ההשתקפות, תורה= לוגיה + שמשמעותה השתקפות  

רפלקסולוגיה היא . הכוונה היא להשתקפות הגוף בכפות הרגליים
הטיפול . טכניקת טיפול ידני המשלבת עיסוי ולחיצות בכפות הרגליים

באמצעות מפת ההשתקפות .  מרגיע ויעיל, הרפלקסולוגי הוא נעים
של הגוף בכפות הרגליים ניתן לטפל בכל מערכת ואיבר כיוון שהגוף 

רגל האדם היא מיקרוקוסמוס . מתרגם זאת כאילו נגענו באיבר עצמו
הטיפול הרפלקסולוגי הוא למעשה עיסוי . ותמונת ראי של הגוף כולו

למעשה עיסוי . כף הרגל בנקודות התואמות איברים פנימיים בגוף
למרות שהטיפול , נקודה ברגל המשקפת את הלב כמוה כטיפול בלב

גופנו בנוי משתי אנרגיות סבילות ושתי . בפועל בוצע בכף הרגל
מינון האנרגיות הללו אצלנו ומערכת הגומלין ביניהן . אנרגיות פעילות

יימצא אלמנט אחד או יותר , בפועל. יובילו לקביעת אופיינו ואישיותנו
מצב של איזון אופטימלי . בעודף כאשר שאר האלמנטים יהיו בחוסר

, בגוף הנו נדיר וקיים רק לזמן מוגבל גם אצל המודעים ביותר מבינינו
בחלקן – היות והחיים הדינמיים מזמנים לקראתנו אינסוף חוויות 

ואלו גובות מאיתנו מחיר על – בעייתיות וקשות יותר להתמודדות 
מטרת הטיפול הרפלקסולוגי הוא לזהות . המאמץ המושקע בפתרונן

. את מצבי העודף והחוסר בגוף ולפעול לאיזונם עד לבריאות מלאה
 

רפלקסולוגיה – פי מפת כף הרגל - עקרונות האבחון והטיפול על
רלד מומחה ’ר פיצג”י ד”השיטה הידועה כיום כרפלקסולוגיה פותחה ע

אמריקני לאף אוזן וגרון 
. ומבוססת על ידע עתיק מלפני אלפי שנים שבה השתמשו השאמנים

אדם נוסף שאחראי מאד לקידום . ולשיטה זו הוא קורא ריפוי אזורי
מעסה אמריקנית שבמשך שנות המחקר ,השיטה הייתה יוניס אינגהם 

רלד ’ר פיצג”וההתמחות שלה אשר היו מבוססות על עבודתו של ד
היא חיזקה את הקשרים הקיימים שבין אזורי גוף שונים . ואחרים

והסיקה שדרך נקודות לחיצה בכפות הרגליים ניתן להשפיע על כל 
ר ”בנוסף הבינה שניתן לפתח את הריפוי האזורי של ד. הגוף
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על ידי טיפול המתמקד , רלד לשיטה אשר משפיעה על כל הגוף’פיצג
. בעיקרו בכפות הרגליים

בספריה מתוארים עיסוי כפות רגליים ושיטות לחיצה מיוחדים 
. אשר הנם הבסיס לרפלקסולוגיה שאנו מכירים היום,אלה

כפות הרגליים כאיבר : הרעיון שעומד מאחורי הרפלקסולוגיה
מספר . ובנוסף מהוות כפות הרגליים ייצוג של הגוף השלם, אוטונומי

, כפות הידיים, כפות הרגליים: איברים בגוף שהם השתקפותם בניהם
. המעי הגס והפנים, העיניים, האוזניים

. משמעותה השתקפות –REFLEXTIONעברות של המילה 
 (מדוע כפות הרגליים כמשטח טיפולי): יתרונות הרפלקסולוגיה

עדיין מספיק , השטח בכפות הרגליים הוא מספיק גדול לעבודה. 1
זמן טיפול ) דקות 50-45-קטן בכדי שנוכל לעבוד על כל הגוף כ 

. (ממוצע
(. נוחות עבודה)בין המטפל למטופל  (SPACE)עניין המרחב . 2
. כפות הרגליים אינו איבר מוצנע לכן קל יהיה למטופל לתת אותו. 3
בגלל שהכף רגל היא בקצה , התגובה בכף הרגל היא מאוד מהירה. 4

. הגוף
. י טיפול רפלקסולוגי אפשר לאבחן ומייד ולאחר מכן לטפל”ע. 5
ועדיין  (לדוגמת פריצת דיסק)יש אפשרות להתרחק ממקום כואב . 6

. לטפל ולהשפיע על האזור
כפות הרגליים הינו איבר שדורכים עליו כל היום ומשאירים בכפות . 7

, הרגליים עדויות וסימנים שהם תולדה של מה שעובר עלינו בחיים
כל סימן . היתרון כמטפלים דרך הסימנים קלה לאיתור ובכך לאבחון

. בכף הרגל מלמד על המפגש של האדם עם חייו וערכיו ביום יום שלו
 

עקרונות השתקפות הגוף דרך כפות הרגליים במסגרת לימודי 
רפלקסולוגיה 

כל מה שנמצא בצד ימין של הגוף יהיה בכף רגל - צדדיות קווי אורך. 1
לב נמצא : למשל. וכל מה שיהיה בצד שמאל נבדוק בצד שמאל, ימין

. ברובו בצד שמאל לכן נעבוד בכף רגל שמאל
. יש יחסיות בין גובה האיבר בגוף השלם לגובהו בכף הרגל-גובה. 2

הראש ממוקם בגובהו קצה עליון ולכן בכפות הרגלים ימוקם : למשל
אגן שממוקם בפלג גוף תחתון יהיה מיוצג באזור העקבים ; בבהונות

הידיים והרגליים מיוצגים בכפות הרגליים באותו . של איזור הרגליים
כאשר קיימת  (צד לטראלי)החלק החיצוני של כף הרגל . האיזור

מפרק הכתף ביד מקביל למפרק הירך . הקבלה בין חלקי הגפיים
המרפק ביד  (מהאגן עד הברך)הזרוע ביד מקבילה לירך . ברגל
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האמה של היד מקבילה לשוק . (הבליטה בברך)מקביל לפיקה ברגל 
. ומפרק כף היד מקביל לקרסול ברגל, ברגל

הכבד . כך יהיה גודלו הרוחבי בכף הרגל, גודל האיבר בגוף-הגודל. 3
בכף הרגל יהיה לו שטח פנים , הינו איבר גדול בגוף האדם אחרי העור

. התוספתן קטן בגוף ולכן יהיה מיוצג בנקודה קטנה, רחב
תתבטא באותה הצורה כפי שהוצגה בגוף -צורת כפות הרגליים. 4

. האדם
אדם , בין מבנה גוף האדם למבנה כף הרגל- פרופורציה אישית. 5

. גבוה ורזה תהיה לו כף רגל רזה ומוארכת
המבט התחתון מייצג , כאשר מטופל שוכב- מבט תחתון/מבט עליון. 6

והמבט העליון שמייצג את  (מבט פלנטארי)את הגוף מהגב פנימה 
. (מבט דורסלי)הגוף מקדמת החזה 

איברים שהם רחוקים , בגוף השלם יש מימדים של עומק-עומק. 7
, מהגב וקרובים לבטן ונכנסים מהצד הפלנטארי לוחצים יותר עמוק
. כדי להגיע לאיברים עמוקים דרושה לחיצה עמוקה בתוך כף הרגל

. במימד הגב נעבוד בשטח הפנים הקרוב אלינו
,  עצמות בכף הרגל26יש . גיד, עצם, ניגע בשריר-טקסטורה/מגע. 8

הצלעות . כל מה שמיוצג כעצם בגוף תיוצג גם בעצם בכף הרגל
שריר עם טונוס נזהה , בקדמת החזה תיוצגנה כעצמות בכף הרגל

. כשריר
בקו הסרעפת : יש כמה איברים שמיוצגים בשני כפות הרגליים. 9

, מרכז אנרגטי (SOLAR PLEXOS)נמצאת מקלעת השמש 
 2-ההיפופיזה נמצאת ב: למשל. מאפיינת את המערכת הסימפתטית

. כפות הרגליים בכרית הבוהן הגדולה
 

: תגובות/ריאקציות
ישנם ריאקציות שונות שקורות אצל אנשים ברמה ההתנהגותית 

, ומבחינת התחושות
במידת , במידת הביטחון, סוג אופי, בגיל המטופל: זה תלוי

. במצב רוח טוב, האינטראקציה
, מבוכה, חשדנות, פחד, שיתוף פעולה, ביישנות: הריאקציות הקיימות

. התגוננות, הססנות
. לטיפול מגיעים אנשים שונים ולכל מטופל תהיה תגובה שונה לטיפול

, חוסר ביטחון)גם כמטפלים נגיב למטופלים בסוג של ריאקציה 
. סילוק רעלים מן הגוף: המטרה. (התנגדות

 
: רעלים בגוף
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ניקוטין , כתוצאה מעישון
קופסאות שימורים -פסולת ממזון

אלכוהול 
תרופות 

 (כעסים, יחס של שנאה)רעלים נפשיים 
. חלק מהרעלים שנכנסים לגוף בצורה רצונית וחלק בלתי רצוני

צואה , מערכת העיכול, עור, שתן, זיעה: לגוף יש כמה מערכות לניקוז
. ומערכת הנשימה

לרמת הרעילות , עד כמה היא חזקה–יש קשר בין עוצמת הריאקציה 
ככל שהרעילות בגוף יותר גבוהה אז הריאקציה תהיה חזקה . בגוף
. יותר

 
: מתבצע בכמה דרכים: זיהוי הרעלים בגוף

. (עור, טמפרטורה, צבע)חסימה בכף הרגל . 1
. הרגלים שלו, בעזרת התשאול על אורך חייו של המטופל. 2
. רמת רעילות בגופם גבוהה, אנשים בעלי מחלות כרוניות. 3
 

: גורמים המשפיעים על עוצמת הריאקציה
, מצב רוח עכשווי, מצב נפשי
, גופני/מצב פיזי

 (לא רגיש/רגיש)רמת הרגשות של הבן אדם 
, (סף סיבולת שלו)מבנה האישיות 

מזג האוויר ועונות השנה 
, מצב תזונתי

. כוח החיים שיש לבן אדם-ויטאליות
, מאוד חשוב ליידע את המטופל לגבי הריאקציות שיכולות להיות*

 72פינוי רעלים יכולה להתרחש תוך -נסביר מה חשיבות הריאקציה
. שעות מהטיפול

ריאקציה תופעות לוואי 
נובעת כתוצאה מתהליכים וחומרים הנמצאים בתוך הגוף נגרמת 

. תרופות: למשל, כתוצאה מגורם חיצוני
ריאקציה חשובה ורצויה לתהליך הטיפולי תופעת לוואי לא רצויה ולא 

. מקדמת את הטיפול ואף עלולה להזיק
נמשכת כל זמן שאנחנו . אחרי כמה זמן היא מסתיימת-תחומה בזמן

. לוקחים גורם חיצוני הגורם לה
תגובה של גוף המטופל לטיפול ריאקציוני נובעת מתהליך מזורז של 

עוצמת , סילוק חומרים בעקבות שחרור חסימות ושיפור הסירקולציה
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כמה זמן -הריאקציה ודחיפות שלה יהוו לנו אינדיקציה לגבי הטיפולים
אם רוצים לעדן . יימשך הטיפול והפרשי הזמן בין טיפול לטיפול

נקצר את הטיפול ונרווח -ריאקציה כדי שהמטופל יוכל להוביל אותה
. את התדירות שבין טיפול לטיפול

 
: שינויים פיזיים ונפשיים-ריאקציות בזמן טיפול

התכווצות , של המטופל” טיקים“-ריאקציה במערכת העצבים. 1
עייפות וכאבי , פיהוקים, תחושה של נימול באצבעות הרגליים, שרירים

. ראש
דופק , עליה וירידה בלחץ הדם, קור, חום-ריאקציות במערכת הדם. 2

. לב יכול לעלות
צורך לצאת , קרקורי בטן, רעב, בחילות-ריאקציות במערכת העיכול. 3

. לשירותים
. לפני טיפול/דחיפות במתן שתן אחרי-ריאקציות של מערכת השתן. 4
למטופל בזמן הטיפול תהיה התעוררות -ריאקציות של מערכת המין. 5

. מינית
, הזעה, פחד, חרדה, צחוק, בכי-ריאקציות של מערכת רגשות. 6

. דיבור ללא שליטה
 

: מתי מפסיקים טיפול
, יש להרים רגלים (כחול, סגול)כשיש שינוי קיצוני של צבע הרגל . 1

. כדי שהדם יחזור
כאשר יש קור חזק מהרגלים או כאשר המטופל אומר שקר לו . 2

. מאוד
. התעלפות. 3
 

 ( שעות72עד ): ריאקציה בין טיפולים
שינוי בצבע , צורך לצאת לשירותים, ריאקציה של מערכת השתן. 1

. שתן צורב יותר, ובריח השתן
יציאות , בחילות, הקאות, שלשולים: ריאקציה של מערכת העיכול. 2

. צרבת, דחיפות
, הפנים, איזור הגב, פצעים על העור:-ריאקציה של מערכת העור. 3

. ריח חריף של זיעה, הזעה מוגברת, כתמים
, שיעול, צפצופים בנשימה, ליחה: ריאקציה של מערכת הנשימה. 4

. נזלת
. ערנות, ריחוף, דיכאון, כעסים, בכי: ריאקציה של מערכת הרגשות. 5
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: (במי לא מטפלים)אינדיקציות -קונטרה
במי שהטיפול הרפלקסולוגי יכול להזיק לו . 1
המטופל יכול להזיק לנו . 2
 

תום חודש ) 15לא מטפלים באישה בהריון עד שבוע -נשים בהריון. א
התקופה של השליש הראשון : הסיבה. (טרימסטר ראשון, רביעי

המערכת . הגוף לא מאוזן מבחינה הורמונאלית, מועדת להפלות
לאחר השליש הראשון . החיסונית חלשה והגוף נמצא בחוסר איזון

טיפול נקודתי הקשורות לתופעות =אפשר לטפל בטיפול סימפטומטי
מהחודש . באזור הרחם לא מטפלים. (בחילות, עצירות)ההיריון 

הגוף התרגל למצב , התינוק יצא מכלל סכנה, השביעי אפשר לטפל
. ”הריון“

.  דקות30-35הטיפול לא יותר מ 
ניתוחית או -לפני התערבות כירורגית– אנשים אחרי תאונת דרכים . ב

שמא נגרום נזק לקריעת , שהגוף במצב של דימומים לא מטפלים
. (כדוגמת ניתוח תוספתן)האיבר או לזירוז תהליכים 

,  חודשים6-ההחלמה לאחר ניתוח הוא בין חודשיים ל-ניתוחים פנמיים
הפצעים , כלי הדם לא נסגרו, מניעת זיהומים: הסיבה.לכן לא נטפל
. טרם הגלידו
. (כגון צנתורים)החלמה חצי שנה : בניתוחי לב

אדם שעבר ניתוח כגון צנתור ומקבל תרופות המדכאות את דחיית 
. (תימוס)הגוף הזר 

. במידה ואין כלי דם פגועים אפשר לטפל בו: בניתוחי שבר
מועילה לשיקום אחרי , מזרימה דם, הרפלקסולוגיה מזרזת החלמה

. ניתוחים אורטופדיים
מסוכן לטפל באנשים שנוטלים - קרישי דם/מצב של רסיסים בגוף. ג

למעט כאלה שמקבלים , תרופות לדילול הדם למניעת קרישי דם
 (זה טיפול מונע)אספירין לדילול הדם 

יש חשיבות לזמנים -אנשים שנוטלים תרופות עם מינון מדויק.ד
, אינסולין לסוכרת, קומודין לדילול הדם)הקבועים של לקיחת תרופות 

הפרשי הזמנים חשובים ולכן . (נשים שמקבלות תרופות לפוריות
. חשוב שלא נפר את האיזון

יכולה להיות , בגוף יש רעילות גובהה-קוקטיילים של תרופות. ה
. ריאקציה חזקה לטיפול

 זה 90- כאשר הערך הנמוך ה150/90מוגדר מעל -לחץ דם גבוה. ו
.  זה הערך הסיסטולי150הערך הגבוה הוא , הערך הדיאסטולי

לחץ דם בזמן מנוחה של הלב -ערך דיאסטולי
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. לחץ הדם בזמן שהלב עובד-ערך סיסטולי
. למטפלים חשוב שהלחץ דם הדיאסטולי של המטופל יהיה נמוך

אין בעיה לטפל -מטופל שמקבל תרופות להורדת לחץ הדם,בעיקרון
אולם אנשים בעלי לחץ דם גבוה שלא נוטלים תרופות לא מטפלים , בו

. שמא תיתכן ריאקציה של עליית לחץ דם, בהם
-יומיומיות, אנשים הנתונים לסערת רגשות-לא נטפל בחולי נפש. ז

אם נפר אצלם את האיזון . אצלם הריאקציה תהיה בשלב הנפשי
. (מניה דפרסיה , סכיזופרניה: כגון). יכולים לגרום לבעיה בלתי נסבלת

בעלי תנודות . או בגמילה או אלכוהוליסטים-אנשים בהשפעת סמים. ח
. מהירים במצבי הרוח

. חילוף החומרים המהיר עלול לגרום לריאקציה חמורה
למי שיש חיידקים ודלקת - פעיל/מחלות זיהומיות במצב אקוטי. ט

-נוצר מצב בגוף שבלוטת הלימפה מודלקות, י אנטיביוטיקה”ומטופל ע
חיידק שמועבר מהגרון אל שריר ,הסטרפטוקוקוס’ לדוג). לא מטפלים

. (הלב
בבדיקת צפיפות . בריחת סידן, הידלדלות של העצם- אוסטופורוזיס. י

 ואז כל העצמות בגוף 60%העצם נבחין האם ההידלדלות מעל 
.  אפשר לטפל70%מעל . לא נטפל-שבירות

- חולי סכרת. יא
TYPE 1/A=לגוף יש בעיה לייצר , תלויים באינסולין, סכרת נעורים

המינונים . ברגע שאוכלים חייבים להזריק את הסוכר לתאים. אינסולין
. המדויקים חשובים ולכן לא מטפלים

TYPE 2/B=ניתן לטפל לעידוד ייצור , לא משהו מולד, סכרת מבוגרים
. ובעזרת תזונה שהיא דלת סוכרים ופחמימות, האינסולין

הזמן היחיד שאפשר לטפל בהם בזמן שהם -חולי דיאליזה. יב 
מחוברים למכשיר הדיאליזה כי המכשיר באופן מכני מחקה את 

. הטיפול יגביר את הניקוז. פעולת הכליות ומפנה את הפסולת מן הדם
, כיום. בעבר טענו כי הרפלקסולוגיה מזיקה-מחלות ממאירות. יג

כלי דם משלו , יודעים בוודאות כי לסרטן יש מנגנון משלו בתוך הגוף
הטיפול הרפלקסולוגי משפר את אותם מקומות . בצורה אוטונומית

כך יוצרים יתרון . בגוף הבריא לבין המערך הכוחות בבריאות הכללית 
המחלה דורשת הרבה התמודדות ולוקחת . לגוף הבריא מול המחלה

את כל הרזרבות הטיפול של הרפלקסולוגיה שומר על הכוח של הגוף 
. (הטיפול נתון לשיקולו של המטפל). ומאפשר לו להלחם במחלה 

 
 טיפול ואבחון על פי מפת כף הרגל 3.1
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לפני כל טיפול המטופל נדרש למלא שאלון שבו מצהיר על כך שכל 
בעיות בריאותיות שונות ומידה ויש ושכל , המידע שהוא מוסר הוא נכון

. המידע שנמסר הינו חסוי ולמטרת הטיפול והמטפל בלבד
בתחילה . לאחר מילוי השאלון המטופל נשכב על מיטת הטיפולים

ממשש את המרקם של הרגל , המטפל רק מתבונן על כף הרגל
. ומחליט על דרך הטיפול בהתבסס על כל המידע שקיבל

: גורמים’ זמן ומשך הטיפול נקבע במס
 מצב הבריאות של מטופל 
 (שפוף או חלש, חזק) מצב נפשי 
 גיל 
 (כוח החיים שלו) ויטליות. 
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 .אסתר מיכאסקו: כתבה / עוד על קורס רפלקסולוגיה
 

 Reflectionמהמילה = פירוש המילה רפלקסולוגיה הוא רפלקס 
. כלומר תורת ההשתקפות, תורה= לוגיה+ שמשמעותה השתקפות  

. הכוונה היא להשתקפות הגוף בכפות הרגליים
רפלקסולוגיה היא טכניקת טיפול ידני המשלבת עיסוי ולחיצות בכפות 

באמצעות .  מרגיע ויעיל, הטיפול הרפלקסולוגי הוא נעים. הרגליים
מפת ההשתקפות של הגוף בכפות הרגליים ניתן לטפל בכל מערכת 

בכדי להבין . ואיבר כיוון שהגוף מתרגם זאת כאילו נגענו באיבר עצמו
כיצד הטיפול הרפלקסולוגי עוזר צריך קודם להבין את הבסיס שעליו 
. הרפלקסולוגיה עומדת והוא הרפואה המשלימה בכלל והוליזם בפרט

עיקר מטרתה של הרפואה המשלימה היא לעודד את הגוף לרפא את 
הטענה הבסיסית היא שיש לה גוף את היכולת והכלים לרפא . עצמו

כלומר גוף חולה , עצמו אם הוא מקבל את התנאים האופטימאלים לכך
שנמצא בסביבה חולה יקשה עליו לרפא עצמו אך גוף חולה בסביבה 

הרפלקסולוגיה . בריאה עם תנאים מבריאים יקל עליו להבריא עצמו
המושג הוליזם נגזר מהמילה . היא שיטת טיפול הוליסטי 

whole=כוללני כשהכוונה שהטיפול לוקח בחשבון את המצב הפיזי ,
הרגשי והסביבתי של המטופל ולא כפי שמקובל ברפואה 

ב רפלקסולוגיה . הקונבנציונאלית שבה נלקח רק המצב הפיזי בחשבון
הרגשי ואת , ניתן לאבחן באמצעות כפות הרגליים את המצב הפיזי

מידע רחב זה מאפשר למטפל לבנות . מבנה האישיות של המטופל
התנאים הבסיסים . טיפול תלת ממדי ולהשפיע על כל הרבדים הללו

הזנה וזרימה דם , לחיים בריאים  ולהבראה היא סילוק פסולת מהגוף
י העיסוי בכפות ”ה רפלקסולוגיה מעודד זאת ע. ונוזלים תקינים

אחת , כתגובה לטיפול רפלקסולוגי הגוף מסלק פסולת. הרגליים
התגובות הנפוצות אחרי טיפול רפלקסולוגי היא הליכה יותר תכופה 

הטיפול הרפלקסולוגי גם מגביר זרימת דם ולימפה ובכך , לשירותים
מגביר גם הוצאת פסולת וגם הזנת הרקמות שהרי הדם מוביל חומרי 

הרפואה הטבעית . הזנה וחמצן מצד אחד ומסלק פסולת מצד שני
למעשה אמורות לטפל באדם , שמקורן במזרח הרחוק, והמשלימה

זו תפיסת העולם במזרח הרחוק אך במערב . בריא כדי למנוע מחלות
התפיסה היא שונה ונהוג לטפל בגוף לאחר שחלה וכך עברה גם 

הרפלקסולוגיה התאמה לתפיסת העולם המערבי כדי לטפל במחלות 
הגוף שלנו מאוד מורכב ומושפע מגירויים . ולא רק למנוע אותם

אחד המנגנונים החשובים הוא מנגנון התגובה . חיצוניים ופנימיים
הגוף נכנס , תקיפה או קפיאה במקום, בריחה. F.F.Fבזמן סכנה 
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זהו מצב , או לתקוף ולפעמים לקפוא/למצב מתח קיצוני בכדי לברוח ו
אנו מגיבים לסכנה . זמני עד יעבור זעם ואז לחזור למצב רגיל ולרגיעה

ל בכל מצב שמתפרש כסכנה ובחיים ”לפחות באחת מהתגובות הנ
חוסר , מתח, זיהום, צפיפות, רבות כגון רעש” סכנות”המודרניים ישנן

הגוף אינו בנוי להיות במתח סכנה גבוה לאורך . שעות שינה ועוד ועוד
ולכן עלול לפתח מחלות וכאבים כתוצאה  (חודשים ושנים)זמן ממושך 

הטיפול הרפלקסולוגי מאותת רגיעה למנגנון הזה ומאפשר . מכך
זו . לחזור לרגיעה ללא קשר לסיבות שהביאו לתגובה הזו מלכתחילה

הסיבה ששילוב הרגעה מרובה בטיפול הרפלקסולוגי היא הכרחית 
” אין סכנה”כדי לאותת למערכת העצבים והמערכת ההורמונלית ש

הרפלקסולוגיה . ואפשר לחזור לרגיעה ותפקוד רגיל ללא מתח מיותר
במצרים העתיקה ידעו על הקשר בין כפות .  שנה5000קיימת כ 

הרגליים לגוף ויש עדויות על כך בהירוגליפים בפירמידות שבאחד 
מהם רואים עבד מטפל באדונו בכפות הרגליים והאדון מבקש שלא 

גם בהודו . ”מעשיי יגרמו לך לשבח אותי” יכאיב לו והעבד משיב 
העתיקה ובסין העתיקה ידעו על האפשרות לטפל באמצעות כפות 

ר וויליאם ”הרפלקסולוגיה המודרנית התפתחה בזכות ד. הרגליים
גרון אנגלי שידע רפואה סינית ובשנת -אוזן-רלד שהיה רופא אף’פיצג

תלת  (קווי אורך) מרידיאנים 10 חילק את כפות הרגליים ל 1913
הוא קרה לזה ריפוי . ממדיים כשכל פלח מייצג פלח בגוף בהתאמה

הוא אף עשה ניתוחים קטנים כשהוא  .  Zone Therapyאזורי 
משתמש באטבים התפוסים בקצה מרידיאנים בכפות הרגליים לצורך 

שכללה את , יוניק אינגהם, תלמידתו וממשיכת דרכו. הרדמה מקומית
השיטה ויצרה מפה יותר מפורטת של השתקפות הגוף בכפות 

הרפלקסולוגיה כיום זוכה . ”רפלקסולוגיה“הרגליים וקראה לשיטה 
היא ממשיכה . להכרה ולשימוש נרחב במגוון גדול של מחלות וכאבים

. להתפתח וישנן מספר שיטות וטכניקות שונות לטיפול רפלקסולוגי
זהו . י מערכות”אחת השיטות היעילות היא טיפול רפלקסולוגי עפ

טיפול שמעורר את המערכות לתפקוד מיטבי תוך כדי טיפול מרגיע 
הטיפול הרפלקסולוגי נעשה כשהמטופל בשכיבה נוחה על גבי . ונעים

ת /מיטת הטיפול כשכרית עגולה מונחת לו מתחת לברכיים והמטפל
יושב בקצה המיטה מול כפות רגליו ומעסה אותם בעזרת קרם 

בחדר יש תאורה רכה ומוסיקה רגועה המתנגנת . ושמנים ארומטיים
המטופל מקבל חוויה חושית כוללת התורמת לתהליך הריפוי . ברקע

טיפול רפלקסולוגי יכול להיות טיפול יחידני ויכול גם . הפיזי והרגשי
להשתלב עם טכניקות מנואליות נוספות כגון עיסוי ושיאצו וגם טיפול 

שילוב הטכניקות הן . שמנים ארומטיים וכדומה, צמחים, בתזונה
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שילוב מנצח כוון שזוהי סינרגיה כלומר סך כל המרכיבים עולה על סך 
הטיפול הרפלקסולוגי מתאים לכל גיל החל . כל מרכיב בנפרד

וכמעט לכל מצב חוץ ממצבים בהם , מתינוקות בני יומם ועד קשישים
הרפלקסולוגיה בהיותה טיפול טבעי אין . אסור לעשות טיפולים ידניים

לה תופעות לוואי אך לעתים הגוף מגיב לתהליך הניקוי וזוהי תגובה 
כל אחד ואחת יכול להינות ולהפיק תועלת , לסיכום. נורמלית וחולפת

בזמן , ואף רצוי, מהטיפול הרפלקסולוגי ולאו דווקא בזמן מחלה אלא
טיפול . בריאות וכשגרה קבועה לאיזון פיזי ונפשי ומניעת מחלות

שבועיים באופן קבוע כמוהו כעיסוק -בתדירות של פעם בשבוע
כחלק מניקוי הגוף והנפש מרעלים . בספורט על בסיס קבוע

התוססת , שמצטברים במשך השבוע בשגרת החיים המהירה
אדם בריא ורגוע מנהל . במיוחד בארץ, והמתוחה של המציאות שלנו

מכבד את , ההספק בעבודה גבוה יותר, מערכות יחסים טובות יותר
עצמו וסביבתו טוב יותר ויוצר מציאות נינוחה ובריאה יותר לו ואף 

בריא , רגוע, מי לא רוצה להיות על יד אדם נעים. משפיע על סביבתו
? ונינוח במשפחה ובעבודה
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 כף רגל– רפלקסולוגיה 

 לפניך מחקר בנושא רפלקסולוגיה והדרך הייחודית לשלב טיפול רפלקסולוגי עם שיטת לוסקי

 רפלקסולוגיה– פי מפת כף הרגל - עקרונות האבחון והטיפול על
 רלד מומחה אמריקני לאף אוזן וגרון’ר פיצג”י ד”השיטה הידועה כיום כרפלקסולוגיה פותחה ע

 .ומבוססת על ידע עתיק מלפני אלפי שנים שבה השתמשו השאמנים

אדם נוסף שאחראי מאד לקידום השיטה הייתה יוניס . ולשיטה זו הוא קורא ריפוי אזורי
מעסה אמריקנית שבמשך שנות המחקר וההתמחות שלה אשר היו מבוססות על ,אינגהם 

היא חיזקה את הקשרים הקיימים שבין אזורי גוף שונים . רלד ואחרים’ר פיצג”עבודתו של ד
בנוסף הבינה שניתן . והסיקה שדרך נקודות לחיצה בכפות הרגליים ניתן להשפיע על כל הגוף

על ידי טיפול , רלד לשיטה אשר משפיעה על כל הגוף’ר פיצג”לפתח את הריפוי האזורי של ד
 .המתמקד בעיקרו בכפות הרגליים

אשר הנם הבסיס ,בספריה מתוארים עיסוי כפות רגליים ושיטות לחיצה מיוחדים אלה
 .לרפלקסולוגיה שאנו מכירים היום

ובנוסף מהוות כפות , כפות הרגליים כאיבר אוטונומי: הרעיון שעומד מאחורי הרפלקסולוגיה
, כפות הרגליים: מספר איברים בגוף שהם השתקפותם בניהם. הרגליים ייצוג של הגוף השלם

 .המעי הגס והפנים, העיניים, האוזניים, כפות הידיים

 .משמעותה השתקפות– REFLEXTION עברות של המילה

 

 (מדוע כפות הרגליים כמשטח טיפולי): יתרונות הרפלקסולוגיה
עדיין מספיק קטן בכדי שנוכל , השטח בכפות הרגליים הוא מספיק גדול לעבודה .1

 .(זמן טיפול ממוצע) דקות 50-45-לעבוד על כל הגוף כ 
 .(נוחות עבודה)בין המטפל למטופל  (SPACE) עניין המרחב .2
 .כפות הרגליים אינו איבר מוצנע לכן קל יהיה למטופל לתת אותו .3
 .בגלל שהכף רגל היא בקצה הגוף, התגובה בכף הרגל היא מאוד מהירה .4
 .י טיפול רפלקסולוגי אפשר לאבחן ומייד ולאחר מכן לטפל”ע .5
ועדיין לטפל ולהשפיע  (לדוגמת פריצת דיסק)יש אפשרות להתרחק ממקום כואב  .6

 .על האזור
כפות הרגליים הינו איבר שדורכים עליו כל היום ומשאירים בכפות הרגליים עדויות  .7

היתרון כמטפלים דרך הסימנים קלה , וסימנים שהם תולדה של מה שעובר עלינו בחיים
כל סימן בכף הרגל מלמד על המפגש של האדם עם חייו וערכיו . לאיתור ובכך לאבחון

 .ביום יום שלו

 

 עקרונות השתקפות הגוף דרך כפות הרגליים במסגרת לימודי רפלקסולוגיה
וכל מה , כל מה שנמצא בצד ימין של הגוף יהיה בכף רגל ימין- צדדיות קווי אורך .1

לב נמצא ברובו בצד שמאל לכן נעבוד בכף : למשל. שיהיה בצד שמאל נבדוק בצד שמאל
 .רגל שמאל

הראש : למשל. יש יחסיות בין גובה האיבר בגוף השלם לגובהו בכף הרגל-גובה .2
אגן שממוקם בפלג גוף ; ממוקם בגובהו קצה עליון ולכן בכפות הרגלים ימוקם בבהונות

הידיים והרגליים מיוצגים בכפות . תחתון יהיה מיוצג באזור העקבים של איזור הרגליים
כאשר קיימת הקבלה  (צד לטראלי)החלק החיצוני של כף הרגל . הרגליים באותו האיזור

הזרוע ביד מקבילה לירך . מפרק הכתף ביד מקביל למפרק הירך ברגל. בין חלקי הגפיים
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האמה של היד . (הבליטה בברך)המרפק ביד מקביל לפיקה ברגל  (מהאגן עד הברך)
 .ומפרק כף היד מקביל לקרסול ברגל, מקבילה לשוק ברגל

הכבד הינו איבר גדול . כך יהיה גודלו הרוחבי בכף הרגל, גודל האיבר בגוף-הגודל .3
התוספתן קטן בגוף ולכן , בכף הרגל יהיה לו שטח פנים רחב, בגוף האדם אחרי העור

 .יהיה מיוצג בנקודה קטנה
 .תתבטא באותה הצורה כפי שהוצגה בגוף האדם-צורת כפות הרגליים .4
אדם גבוה ורזה תהיה לו , בין מבנה גוף האדם למבנה כף הרגל- פרופורציה אישית .5

 .כף רגל רזה ומוארכת
המבט התחתון מייצג את הגוף מהגב , כאשר מטופל שוכב- מבט תחתון/מבט עליון .6

 .(מבט דורסלי)והמבט העליון שמייצג את הגוף מקדמת החזה  (מבט פלנטארי)פנימה 
איברים שהם רחוקים מהגב וקרובים לבטן , בגוף השלם יש מימדים של עומק-עומק .7

כדי להגיע לאיברים עמוקים דרושה לחיצה , ונכנסים מהצד הפלנטארי לוחצים יותר עמוק
 .במימד הגב נעבוד בשטח הפנים הקרוב אלינו. עמוקה בתוך כף הרגל

כל מה שמיוצג ,  עצמות בכף הרגל26יש . גיד, עצם, ניגע בשריר-טקסטורה/מגע .8
הצלעות בקדמת החזה תיוצגנה כעצמות בכף . כעצם בגוף תיוצג גם בעצם בכף הרגל

 .שריר עם טונוס נזהה כשריר, הרגל
בקו הסרעפת נמצאת מקלעת : יש כמה איברים שמיוצגים בשני כפות הרגליים .9

. מאפיינת את המערכת הסימפתטית, מרכז אנרגטי (SOLAR PLEXOS) השמש
 . כפות הרגליים בכרית הבוהן הגדולה2-ההיפופיזה נמצאת ב: למשל

 

 :תגובות/ראקציות
 ,ישנם ריאקציות שונות שקורות אצל אנשים ברמה ההתנהגותית ומבחינת התחושות

 .במצב רוח טוב, במידת האינטראקציה, במידת הביטחון, סוג אופי, בגיל המטופל: זה תלוי

 .התגוננות, הססנות, מבוכה, חשדנות, פחד, שיתוף פעולה, ביישנות: הריאקציות הקיימות

גם כמטפלים נגיב . לטיפול מגיעים אנשים שונים ולכל מטופל תהיה תגובה שונה לטיפול
 .סילוק רעלים מן הגוף: המטרה. (התנגדות, חוסר ביטחון)למטופלים בסוג של ריאקציה 

 

 :רעלים בגוף
 ניקוטין, כתוצאה מעישון

 קופסאות שימורים-פסולת ממזון

 אלכוהול

 תרופות

 (כעסים, יחס של שנאה)רעלים נפשיים 

 .חלק מהרעלים שנכנסים לגוף בצורה רצונית וחלק בלתי רצוני

 .צואה ומערכת הנשימה, מערכת העיכול, עור, שתן, זיעה: לגוף יש כמה מערכות לניקוז

ככל שהרעילות . לרמת הרעילות בגוף, עד כמה היא חזקה–יש קשר בין עוצמת הריאקציה 
 .בגוף יותר גבוהה אז הריאקציה תהיה חזקה יותר

 

 :מתבצע בכמה דרכים: זיהוי הרעלים בגוף
 .(עור, טמפרטורה, צבע)חסימה בכף הרגל  .1
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 .הרגלים שלו, בעזרת התשאול על אורך חייו של המטופל .2
 .רמת רעילות בגופם גבוהה, אנשים בעלי מחלות כרוניות .3

 

 :גורמים המשפיעים על עוצמת הריאקציה
 ,מצב רוח עכשווי, מצב נפשי

 ,גופני/מצב פיזי

 (לא רגיש/רגיש)רמת הרגשות של הבן אדם 

 ,(סף סיבולת שלו)מבנה האישיות 

 מזג האוויר ועונות השנה

 ,מצב תזונתי

 .כוח החיים שיש לבן אדם-ויטאליות

נסביר מה חשיבות , מאוד חשוב ליידע את המטופל לגבי הריאקציות שיכולות להיות*
 . שעות מהטיפול72פינוי רעלים יכולה להתרחש תוך -הריאקציה

 ריאקציה תופעות לוואי
, נובעת כתוצאה מתהליכים וחומרים הנמצאים בתוך הגוף נגרמת כתוצאה מגורם חיצוני

 .תרופות: למשל

ריאקציה חשובה ורצויה לתהליך הטיפולי תופעת לוואי לא רצויה ולא מקדמת את הטיפול 
 .ואף עלולה להזיק

נמשכת כל זמן שאנחנו לוקחים גורם חיצוני . אחרי כמה זמן היא מסתיימת-תחומה בזמן
 .הגורם לה

תגובה של גוף המטופל לטיפול ריאקציוני נובעת מתהליך מזורז של סילוק חומרים בעקבות 
עוצמת הריאקציה ודחיפות שלה יהוו לנו אינדיקציה , שחרור חסימות ושיפור הסירקולציה

אם רוצים לעדן . כמה זמן יימשך הטיפול והפרשי הזמן בין טיפול לטיפול-לגבי הטיפולים
נקצר את הטיפול ונרווח את התדירות שבין טיפול -ריאקציה כדי שהמטופל יוכל להוביל אותה

 .לטיפול

 

 :שינויים פיזיים ונפשיים-ראקציות בזמן טיפול
תחושה של , התכווצות שרירים, של המטופל” טיקים“-ריאקציה במערכת העצבים .1

 .עייפות וכאבי ראש, פיהוקים, נימול באצבעות הרגליים
 .דופק לב יכול לעלות, עליה וירידה בלחץ הדם, קור, חום-ריאקציות במערכת הדם .2
 .צורך לצאת לשירותים, קרקורי בטן, רעב, בחילות-ריאקציות במערכת העיכול .3
 .לפני טיפול/דחיפות במתן שתן אחרי-ריאקציות של מערכת השתן .4
 .למטופל בזמן הטיפול תהיה התעוררות מינית-ריאקציות של מערכת המין .5
 .דיבור ללא שליטה, הזעה, פחד, חרדה, צחוק, בכי-ריאקציות של מערכת רגשות .6

 

 :מתי מפסיקים טיפול
 .כדי שהדם יחזור, יש להרים רגלים (כחול, סגול)כשיש שינוי קיצוני של צבע הרגל  .1
 .כאשר יש קור חזק מהרגלים או כאשר המטופל אומר שקר לו מאוד .2
 .התעלפות .3
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 ( שעות72עד ): ראקציה בין טיפולים
שתן , שינוי בצבע ובריח השתן, צורך לצאת לשירותים, ריאקציה של מערכת השתן .1

 .צורב יותר
 .צרבת, יציאות דחיפות, בחילות, הקאות, שלשולים: ריאקציה של מערכת העיכול .2
הזעה , כתמים, הפנים, איזור הגב, פצעים על העור:-ריאקציה של מערכת העור .3

 .ריח חריף של זיעה, מוגברת
 .נזלת, שיעול, צפצופים בנשימה, ליחה: ריאקציה של מערכת הנשימה .4
 .ערנות, ריחוף, דיכאון, כעסים, בכי: ריאקציה של מערכת הרגשות .5

 

 :(במי לא מטפלים)אינדיקציות -קונטרה
 במי שהטיפול הרפלקסולוגי יכול להזיק לו .1
 המטופל יכול להזיק לנו .2

טרימסטר , תום חודש רביעי) 15לא מטפלים באישה בהריון עד שבוע -נשים בהריון. א
הגוף לא מאוזן מבחינה , התקופה של השליש הראשון מועדת להפלות: הסיבה. (ראשון

לאחר השליש הראשון . המערכת החיסונית חלשה והגוף נמצא בחוסר איזון. הורמונאלית
, עצירות)טיפול נקודתי הקשורות לתופעות ההיריון =אפשר לטפל בטיפול סימפטומטי

, התינוק יצא מכלל סכנה, מהחודש השביעי אפשר לטפל. באזור הרחם לא מטפלים. (בחילות
 .”הריון“הגוף התרגל למצב 

 . דקות30-35הטיפול לא יותר מ 

ניתוחית או שהגוף במצב של -לפני התערבות כירורגית– אנשים אחרי תאונת דרכים . ב
כדוגמת ניתוח )שמא נגרום נזק לקריעת האיבר או לזירוז תהליכים , דימומים לא מטפלים

 .(תוספתן

: הסיבה.לכן לא נטפל,  חודשים6-ההחלמה לאחר ניתוח הוא בין חודשיים ל-ניתוחים פנמיים
 .הפצעים טרם הגלידו, כלי הדם לא נסגרו, מניעת זיהומים

 .(כגון צנתורים)החלמה חצי שנה : בניתוחי לב

 .(תימוס)אדם שעבר ניתוח כגון צנתור ומקבל תרופות המדכאות את דחיית הגוף הזר 

, הרפלקסולוגיה מזרזת החלמה. במידה ואין כלי דם פגועים אפשר לטפל בו: בניתוחי שבר
 .מועילה לשיקום אחרי ניתוחים אורטופדיים, מזרימה דם

מסוכן לטפל באנשים שנוטלים תרופות לדילול הדם - קרישי דם/מצב של רסיסים בגוף. ג
 (זה טיפול מונע)למעט כאלה שמקבלים אספירין לדילול הדם , למניעת קרישי דם

יש חשיבות לזמנים הקבועים של לקיחת תרופות -אנשים שנוטלים תרופות עם מינון מדויק.ד
הפרשי הזמנים . (נשים שמקבלות תרופות לפוריות, אינסולין לסוכרת, קומודין לדילול הדם)

 .חשובים ולכן חשוב שלא נפר את האיזון

 .יכולה להיות ריאקציה חזקה לטיפול, בגוף יש רעילות גובהה-קוקטיילים של תרופות. ה

הערך ,  זה הערך הדיאסטולי90- כאשר הערך הנמוך ה150/90מוגדר מעל -לחץ דם גבוה. ו
 . זה הערך הסיסטולי150הגבוה הוא 

 לחץ דם בזמן מנוחה של הלב-ערך דיאסטולי

 .לחץ הדם בזמן שהלב עובד-ערך סיסטולי

 .למטפלים חשוב שהלחץ דם הדיאסטולי של המטופל יהיה נמוך



 
  26  המדריך השלם–רפלקסולוגיה      |   

אולם אנשים בעלי , אין בעיה לטפל בו-מטופל שמקבל תרופות להורדת לחץ הדם,בעיקרון
שמא תיתכן ריאקציה של עליית לחץ , לחץ דם גבוה שלא נוטלים תרופות לא מטפלים בהם

 .דם

אצלם הריאקציה תהיה -יומיומיות, אנשים הנתונים לסערת רגשות-לא נטפל בחולי נפש. ז
: כגון). אם נפר אצלם את האיזון יכולים לגרום לבעיה בלתי נסבלת. בשלב הנפשי

 .( מניה דפרסיה, סכיזופרניה

 .בעלי תנודות מהירים במצבי הרוח. או בגמילה או אלכוהוליסטים-אנשים בהשפעת סמים. ח

 .חילוף החומרים המהיר עלול לגרום לריאקציה חמורה

, י אנטיביוטיקה”למי שיש חיידקים ודלקת ומטופל ע- פעיל/מחלות זיהומיות במצב אקוטי. ט
חיידק ,הסטרפטוקוקוס’ לדוג). לא מטפלים-נוצר מצב בגוף שבלוטת הלימפה מודלקות

 .(שמועבר מהגרון אל שריר הלב

בבדיקת צפיפות העצם נבחין האם . בריחת סידן, הידלדלות של העצם- אוסטופורוזיס. י
 . אפשר לטפל70%מעל . לא נטפל- ואז כל העצמות בגוף שבירות60%ההידלדלות מעל 

 -חולי סכרת. יא

TYPE 1/A=ברגע שאוכלים . לגוף יש בעיה לייצר אינסולין, תלויים באינסולין, סכרת נעורים
 .המינונים המדויקים חשובים ולכן לא מטפלים. חייבים להזריק את הסוכר לתאים

TYPE 2/B=ובעזרת , ניתן לטפל לעידוד ייצור האינסולין, לא משהו מולד, סכרת מבוגרים
 .תזונה שהיא דלת סוכרים ופחמימות

הזמן היחיד שאפשר לטפל בהם בזמן שהם מחוברים למכשיר הדיאליזה -חולי דיאליזה. יב 
הטיפול יגביר . כי המכשיר באופן מכני מחקה את פעולת הכליות ומפנה את הפסולת מן הדם

 .את הניקוז

יודעים בוודאות כי לסרטן יש , כיום. בעבר טענו כי הרפלקסולוגיה מזיקה-מחלות ממאירות. יג
הטיפול הרפלקסולוגי משפר את . כלי דם משלו בצורה אוטונומית, מנגנון משלו בתוך הגוף

כך יוצרים יתרון לגוף . אותם מקומות בגוף הבריא לבין המערך הכוחות בבריאות הכללית 
המחלה דורשת הרבה התמודדות ולוקחת את כל הרזרבות הטיפול של . הבריא מול המחלה

הטיפול נתון לשיקולו ). הרפלקסולוגיה שומר על הכוח של הגוף ומאפשר לו להלחם במחלה 
 .(של המטפל

 

 טיפול ואבחון על פי מפת כף הרגל 3.1
לפני כל טיפול המטופל נדרש למלא שאלון שבו מצהיר על כך שכל המידע שהוא מוסר הוא 

בעיות בריאותיות שונות ומידה ויש ושכל המידע שנמסר הינו חסוי ולמטרת הטיפול , נכון
 .והמטפל בלבד

בתחילה המטפל רק מתבונן על כף . לאחר מילוי השאלון המטופל נשכב על מיטת הטיפולים
 .ממשש את המרקם של הרגל ומחליט על דרך הטיפול בהתבסס על כל המידע שקיבל, הרגל

 :גורמים’ זמן ומשך הטיפול נקבע במס

 מצב הבריאות של מטופל 

 (שפוף או חלש, חזק)מצב נפשי  

 גיל 
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 .(כוח החיים שלו)ויטליות  

 

  

 :12משך טיפול רפלקסולוגי מעל גיל 
 שבועות 3 טיפולים בשבוע למשך 2-  דקות נטו כאשר ההמלצה היא ל45-60הטיפול נע בין 

 . טיפולים הטיפול יכול להיות רק בפעם בשבוע6-5לאחר . הראשונים

 .חודש/עוברים לטיפול מניעתי פעם בשבועיים , במידת הצורך

 . דקות בלבד30- הטיפול ימשך כ (בעיקר מבוגרים)באנשים בעלי ויטליות נמוכה 

 . דקות20-הטיפול ימשך לא יותר מ (לאחר מחלה)באנשים בעלי ויטליות נמוכה 

 :12משך טיפול בילדים מתחת לגיל 

מאחר שהחסימות שלהם  (לפעמים יומיומיים) הטיפולים יהיו קצרים 12בילדים מתחת לגיל 
 .טריות ולא עמוקות כך שהתגובה תבוא מהר

 :טבלה מסכמת למשך טיפול בקבוצות הגיל השונות

 גילאים משך הטיפול

  דקות טיפול כל יום3חודשים  0-6

  דקות טיפול כל יום5 (שנה)חודשים  12-6

  דקות טיפול כל יומיים10שנה וחצי -שנה

  דקות טיפול כל יומיים15 5-שנה וחצי

  דקות פעמיים בשבוע15-20 5-8גילאים 

  דקות פעמיים בשבוע15-30 8-12גילאים 

  דקות45-60ומעלה  12

 .בנערים שלא סיימו את גיל ההתבגרות לא נבצע טיפול במערכת ההורמונאלית **

 

 :חסימות בכפות הרגליים
= במרקם ובמבנה הגרמי , בצבע, שינוי שקיים בטמפרטורה)כל חריגה מהרגל האידיאלית 

 .תוביל לחסימה (חסימה

 : סוגי חסימות2ישנם 

 (או כחול סגלגל, כף הרגל בצבע אדום)סיסטמתית - חסימה על כל כף הרגל .1
 .חסימה נקודתית שממוקדת באיבר מסוים בנקודה ספציפית .2

לעיתים הבעיה תהיה רק פיסית ולעיתים משולבת , נפשית/ כל חסימה מסמלת בעיה פיזית
 .כך גם עומק הבעיה- ישנה או עמוקה יותר, ככל שהחסימה חריפה. עם בעיה נפשית

 סוג חסימה פירוש מבחינה פיזית מבחינה הוליסטית

 צבע כף הרגל
 .(תאי צבע)י זרימת הדם וגם תוצר של פיגמנטים ”נקבע ע/ הצבע נוצר
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 .הצבע משתנה מרגע לרגע והוא אינדיקציה למצב עכשווי

 .הצבע יכול להשתנות במהלך טיפול

, עייפות, חוסר ברזל, אנמיה, תת פעילות של בלוטת התריס, צבע לבן מעיד על לחץ דם נמוך
 .דיכאון, פחד, מופנמות, חוסר בשמחת חיים, מלמד על חוסר ויטליות. חולשה

. סכרת, סטרס, עודף פעילות של בלוטת התריס, בעיות לב, חום, צבע אדום לחץ דם גבוה
 .עודף התעסקות בנושא מסוים, עצבני, חם מזג

 .מיגרנה, עודף התעסקות במימד המחשבה-אצבעות אדומות 

 .יש הזנחה של איברים אחרים בגלל המחשבות המיותרות-אדומות + אצבעות חמות 

. בעיות בכבד שלא מפרק רעלים, מלמד על עישון, צבע צהוב ריכוז גדול של רעלים בגוף
הדחקה של רגשות . חולי סרטן, (מחלת הנשיקה)מחלות ויראליות שמחלישות את הכבד 

 .(קנאה, נקמנות)רגשות שליליים . קשים

 כחול-צבע סגלגל
הרגל הופכת כחולה כי אין . אסטמה, לב+ חוסר חמצן בעיות נשימה , בעיות בזרימת דם

 .מחנק אישי, תחושה של חנק. זרימת דם לאזור הריאות

 טמפרטורה
החזרה לטמפרטורת . גוף האדם מושפע מטמפרטורה חיצונית המשתנה לפי עונות השנה

- כמו הצבע. הטמפרטורה של רגל אופטימאלית היא חמימה ונעימה. החדר לוקחת אנרגיה
 .קצב חילוף החומרים ומזג האדם, הטמפרטורה מאפיינת מצב עכשוי

תת פעילות של . (אופייני יותר לנשים)צבע כף הרגל יהיה לבן - לחה מאוד/ כף רגל קרה
 .לחץ דם נמוך ובעיה בסירקולציה של הדם, עייפות, בלוטת התריס

אין , מאוד בשליטה על הרגשות שלהם, רציונאלים, אנשים מחושבים, פחד, מצב של חולשה
 .להם התפרצות לא מבוקרת של רגשות

 כף רגל קרה ללא הצבע הלבן החיוור

בדיקה פחות , יש לחפש איברים מסוימים, משהו בגוף לא עובד כראוי, סתירה פנימית
 .כוללנית

 .כף רגל קרה ואדומה מעיד על סכרת

, אימפולסיבי, אדם עצבני. חום של הגוף, חוסר איזון הורמונאלי, כף רגל חמה לחץ דם גבוה
 .רגישות גבוהה, חם מזג 

 כף רגל חמה ואדומה טיפוס עצבני מאוד

 .גמישות של העור/ לחות לחות חשובה לאלסטיות

 .שיוצאת דרך העור (י זיעה”ע)כך הגוף נפטר מן הפסולת 

בעיה , (מזיע, רטוב, אדום)עודף פעילות של בלוטת התריס , הזעה בעיה בבלוטת ההזעה
 .סוג של אי שקט, פחדים, חוסר ביטחון, רגשות מודחקים, עומס רגשי, עודף רגשות. בכליות

חוסר , תת פעילות של בלוטת התריס, כליות/ רגל יבשה ללא לחות בעיה הורמונאלית
חוסר יכולת , סגירות, קושי להסתגל למצבים חדשים, חוסר גמישות של האדם. בשתייה

 .לבטא רגשות

 קריסטלים



 
 29 |                                                                            מכללת לוסקי  

 .גבישים מתחת לעור

לחיצה על קריסטלים מסלקת . לא נראים לעין אך מורגשים כגרגירי חול עד לגודל של עדשים
 .סירקולציה של הגוף ויציאת הקריסטלים דרך מערכות הניקוז: המטרה. את הפסולת מן הגוף

 .חוסר סירקולציה והצטברות רעלים ופסולת

, דברים שלא נאמרים. המצאות של הרבה קריסטלים יכולים ליצור עצירות- באיזור המעי הגס
 .נשמרים בבטן

 .לא מוצאים את ביטויים כלפי חוץ

כל שינוי . ממשיכים לקשת ואז לאצבעות, הצעד מתחיל בעקב: חסימה גרמית הליכה נכונה
 .מצביע על כך שישנה חסימה באחד הממדים הללו- אצבעות/ קשת/ גרמי בעקב

 .כ החסימה בגרם מקבילה גם בגוף”בד, שינוים במבנה של העצם

 ;(מעל קו הסרעפת)איזור האצבעות :  קווי רוחב3-הרגל מחולקת ל

סוג של . משהו מולד- עצם. (מתחת לרצפת האגן)איזור העקב ; (שקע הבטן)איזור הקשת 
 .תולדה של דברים קשים שאדם עבר בחיים, שבירה חזקה

 .עקב מסמל את העבר

 .הקשר לשורשים. אחראי להישרדות שלנו בחיים. יציבות, נותן לנו את האחיזה בקרקע

מגנה על האיברים , משמשת כהגנה בכפות הרגליים מזעזועים. קשת מייצגת את ההווה
 .קשור לרגשות ולתת מודע. הפנימיים

 .יצירתיות, חושים, מדברות על מעוף. אצבעות מסמלות לנו את העתיד

ישנה הגדלה של שטח הפנים הרגל , השקע יורד למטה, פלטפוס בפלטפוס אין קשת
אנשים . חשיפה של האיברים הפנימיים לפגיעות. השטוחה ויתרה על הבלם זעזועים שלה

, קושי בגמישות מחשבתית, כבדות בחיים, חוסר מעוף, חיבור יתר לקרקע, פרקטים, מעשיים
 .שומרים את הפגיעות בבטן. חשופים, לא ניתן לכופף את כפות הידיים שלהם אחורנית

אין קהות , פגיעות מחדש שוב ושוב. פלטפוס כאשר הכף רגל אדומה ועור יבש מזיע יותר
 חושים

פלטפוס כאשר כף הרגל לבנה יותר ועם עור קשה בצדדים פחות אנרגטי ההגנות שלו למדו 
 .אין פגיעות כל פעם מחדש, להפנים לקחים

 .(עמוקה וגבוהה)קשת גבוהה של הרגל 

מרחיקה את האיברים הפנימיים של הבטן . ככל שהקשת עמוקה כך הרגש עמוק יותר
מעמסה בדריכה על העקב ועל / יש יותר משקל, מאפשרת פחות מגע עם הסביבה, לרצפה

אנשים מאופניים בחוסר חיבור לצרכים הכי אוטנטיים שבאים . בעיות בגב, איזור הכתפיים
 .פחות נאמנים לעצמם, שכלתניים, מהבטן

 .בגלל הרגישות האדם נוצרו מנגנוני הגנה מהרגש האותנטי

 

 הולפוס
 .מנח רגליים איך אדם דורך על כף רגלו

, המשקל הוא בעיקר על הצדדים הפנימיים (אצבעות קרובות אחת לשנייה) :X מנח רגלים
 .כ יאופיין בעור קשה בעקב בצד הפנימי”הצד הפנימי שפונה לרגל השנייה בד
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. אנשים יסבלו מעצירות. העומס בעיקר על הגב התחתון, המשקל נמצא על הגב התחתון
 .סוג של הכשלה עצמית. סגירות מינית השונה מאיפוק, סגורים, אנשים מופנמים

המשקל על הצד החיצוני נמצא עור קשה  (אצבעות רחוקות אחת מהשנייה) :O מנח רגלים
יוצרת  O עמידה של, ייצוג של המערכת האורטופדית. בצדדים כאשר דורכים על הרצפה

כוח . בעשיית שינויים, חוסר גמישות ברמה הרעיונית. שרירי בטן חלשים, בעיות במפרקים
 .שנובע מעקשנות חיובית

הגידים מתכופפים ומתקצרים , אצבעות פטיש האצבעות מתרוממות כאשר האדם דורך
האיזור של הפלנגות . בחלק העליון ונוצר קיפול של האצבע והקיפול נותן צורה של יתדות

הגידים בצוואר , כ סובלים מכאבים בצוואר”בד, הוא איזור הצוואר (מפרקים של האצבעות)
חניכיים ועל כן /נמצאים השיניים (מהגב פנימה)על הצד הפלנטארי . קושי בנשימה, תפוסים

נאחזים , אנשים ששורדים יותר. הצמדות לקרקע. כאבי ראש, יכולה להיות בעיה במקום
, אנשים שחוו טראומות בילדותם. חיים בתחושה שהם צריכים להיאחז יותר בקרקע, בשיניים

איזור הפנים . מעבר למשימה הבאה, מתעסקים בדברים של כאן ועכשיו, חווים את ההווה
 .נכנסים לאדמה וזה סוג של סגירה (חושים)

 :אצבעות רוכבות אצבע אחת עולה על השנייה

  מאפיינת את המוח1אצבע 

 . מדברת על הראיה החיצונית2אצבע 

 . מדברת על הראייה הפנימית3אצבע 

 . מדברת על השמיעה הפנימית4אצבע 

החוש -בחושים, חניכיים/ שייכות לחוש השמיעה החיצונית יוצרת בעיות בשיניים5אצבע 
 .שעליו דרכו יהיה בעייתי

( 2+3בין אצבע )אצבעות מחוברות שתי אצבעות השורש שלהן מחברות חיבור של עצב 
 .מדבר מבחינת החושים של העצב ואז מלמד על בעיות בחוש

קושי , אדם המרכיב משקפיים.  זה יכול להיות חוסר איזון בין חוש השמיעה לראייה3+4בין 
 בשמיעה

 .ירידה לפרטים ולא רואים את התמונה השלמה

הלוקוס ואלגוס כאשר המפרק מסתובב לכיון האצבעות והבוהן נוטה עם השנים לכיון 
 C7 חוליה. וסטייה של הבוהן לכיון האצבעות C7 התזוזה יוצרת בליטה במפרק. האצבעות

 איזור הגרון והושט, יכול להיפגע איזור הצוואר. אחראית על העצבים וחגורת הכתפיים

מאפיין . אנשים שעשו בחיים שלהם ויתור גדול מתוך פשרה ומתוך החלטה ולא מתוך כניעה
כאשר יש הלוקוס ואלגוס בשתי הרגלים ברגל אחד חייב להיות יותר . יותר נשים מגברים

 .דומיננטי

רגל נורמאלית צריכה להיות גמישה אבל לא . טונוס רמת הקישיון של הרגל מול הגמישות
 ’ברפלק. צריכה לעמוד יציב אבל לא נוקשה מידי. נשפכת

 .מחפשים את הטונוס המאוזן

 טונוס רפוי
ייתכן כי זה זמני , אדם שנגמרו לו הכוחות לאחר תקופה קשה, גוף עייף, מדבר על עייפות

 .יכול לגרום לכאבי גב, שרירים רפויים, עייפות, כניעה, רכות נפש
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עומדים , תחושה של תפוס חשדניים, טונוס נוקשה רגל נוקשה מעידה על מתח שרירים גבוה
 .צורך בשליטה, דיבור מהיר, על המשמר

 /בצקות
נפיחויות צריך לבדוק אם מדובר בבצקת נקודתי או מערכתי על שטח פנים גדול אם זה 

, בעיות בכליות כתוצאה מבעיה הורמנולית, הלימפה’ בעיה במע. נקודתי מדובר על איבר
לרוב בסוף ההיריון יש . הצטברות רגש, בעיה בריאותית של חוסר אי ספיקה בלב עומס רגשי

 .בצקות כתוצאה מהצפה של רגשות

 .העור הקשה מגיע כדי להגן על העור הרך, סוג של הגנה, קאלוס עור קשה במיוחד

 .ההגנה מהסביבה, צורך בהגנה על האיברים הפנימיים- קאלוס בפלטפוס

הלב מדבר על קבלה . צריך להגן על הלב לאחר חווית פגיעה מסוימת- קאלוס באיזור הלב
קאלוס בלב . העור היבש זוהי ההגנה, ונתינה ואם האדם נפגע בימי חייו זה יגרום לו להסגר

 .בא ביחד עם אצבעות פטיש

 .מעיד על הישרדות-קאלוס בעקב 

לא )מעיד על אדם אשר חי בהישרדות כלכלית , עודף של עור קשה-פיצוצים בעקב /סדקים
 .(בהכרח בעקבות מצוקה

 .ככל שהעור היבש עבה יותר כך החסימה עמוקה יותר, בעיית יציבה

מייצג התעסקות , הגנה הקשורה ליציבות- המשכיות, משפחתיות, העקב מייצג את הבית
 .אדם שמרגיש צורך להגן על עצמו. בעבר

האף )איזור הבוהן -מצב של קאלוס באיזור האף , (אלמנט אדמה)התעסקות בקשר עם אימא 
 (הכי מפותח, מייצג את החוש האינטואיטיבי

כל חוויה נחקקת אצלנו והחריצים מספרים לנו על , חריצים חריצים הם אלבום התמונות שלנו
יש חריץ - החוויה של אבדן רגשי. בצורה עמוקה-חוויות חשובות שהשפיעו עלינו ועל עברנו 

 .רוחב מתחת ללב

פגיעה חזקה שגרמה להצטמצמות וסגירות = חריץ רוחב מתחת ללב + כאשר יש חריץ אורך 
 .וחוסר העזה להיפתח וגם קריסה של המקום

קריסה מסוימת מפני , מדבר על שליטה מסוימת, חריץ רוחב יוצר התכופפות של המקום
 מעיד על (בתוך השקע)חריץ באיזור הכליות : למשל. טראומה

 .עייפות של הכלייה/קריסה
באיזור הבטן יש צורך . משהו סגור. הצטמצמות של שטח הפנים/חריץ אורך יוצרים התכנסות

 .לצמצם את היכולת לחוות חוויות בחיים

יופיעו  (יבלת וסימנים אחרים, נקודת חן, צלקת)סימנים שיש על העור במקומות שיש תמרור 
 .באיבר עצמו כהשתקפות המעידה על חסימה

ואז לצלקת יש מרקם שונה וצבע שונה ובמקום , צלקת מקום שבו העור צריך לתקן את עצמו
מעיד , במקום יש חוסר בסירקולציה ולכן נעסה את האיזור הזה. יש פחות עצבים בתחושה

 .על טראומה שעבר המטופל באיזור

, נקודת חן ברגל תהיה מקבילה לאיבר בגוף השלם. (תאי צבע)נקודת חן ריכוז של תאי מלנין 
 .פקק שלא מאפשר זרימה, חסימה. הנקודה מסמלת תמרור
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אם . כלומר עומק החסימה באיבר הפנימי- מאופיין בעומק (קאלוס)יבלות העור הקשה 
כ לא הגנה ”בד, מעיד על הגנה במקום הספציפי, היבלת עמוקה יש לחפש את המימד הנפשי

 .טרייה

 

 אקזמות ופטריות
 : אפשרויות לפטריות2קיימות 

פטרייה שנמצאת במקום מסוים בכף הרגל וזה מראה על חוסר איזון על - פטרייה נקודתית. א
 .האיבר עצמו

יכולה להיות . רחב, פטרייה שנמצאת על שטח פנים גדול- (מערכתית)פטרייה סיסטמתית . ב
 .(מלמד על כשל חיסוני)איזור הבטן ואיזור החסימה הוא בעייתי , על כל איזור הנשימה

כאשר יש פטרייה במצב מדבק יש להשתמש בשמן עץ התה ובעיקר באיזור הקטיקולר *
 .(איזור האצבעות)

 .מפנים לבדיקה אצל רופא מומחה-בפטרייה מערכתית כלל לא מטפלים**

בגוף יש יחסי גומלין בין החיידקים הטובים לחיידקים : הדם לעיכול’ יחסי הגומלין בין מע
 .נוצרת פטריה-העיכול’ הדם למע’ ברגע שמתערער האיזון בין מע. הרעים

אם יש חוסר איזון הדבר . עיכול אחראית על האיזון בין החיידקים/דם-אחת ממערכת הלימפה
’ כאשר יש פטרייה יש שימת דגש על טיפול במע. ל לא מתפקדת”הנ’ מלמד שאחת מן המע

 .החסימתית והעיכול’ חיזוק מע–הלימפה 

, שיער)ציפורניים המיקום של הציפורניים הוא בקצוות ולכן הן מייצגות את קצוות הראש 
 .אבץ ומגנזיום, סידן, מצב המינרלים, מראות על מצב הויטמינים. (קרקפת העור

לאדם יש . מעידה על בעיה באותו מרדיאן שבו היא נמצאת- פטרייה על הציפורן .1
 .עומס מחשבות ואלי גם טורדניות, הרבה מחשבות

אם יש פטרייה על כמה ציפורניים מדובר על כמה מרדיאנים ואז זה סיסטמתי ויש  .2
 . ’להפנותו לבדיקה אצל דיאטן וכו

 .מיגרנות, בבוהן תופיע אצל נשים שסובלים מכאבי ראש-ציפורן חודרנית  .3
מופיע אצל חולי , המקום לא מקבל מספיק דם. מעיד על חוסר חמצן- ציפורן כחולה .4

 .סרטן
מצב של חנק . לאדם יש חוסר דם ולחץ דם נמוך. לבנה במיוחד- ציפורן חיוורת .5

 .מחשבתי
אנשים מעשנים עם בעיות בכיס . רעלים שמתנקזים באיזור הציפורן- ציפורן צהובה .6

 .עייפות ברמת המחשבה=איזור הראש, עייפות המקום, חוסר באקשן. בכבד, המרה
 -כתמים לבנים על הציפורן .7

רגשות , כעסים. נקודה לבנה חסך בסידן, חסכים של אבץ ומגנזיום. ענן לבן או נקודה לבנה
 .’נקמה וכו

יכול להיות , מתח, מדבר על מצב של סטרס מתמשך- ציפורניים עם קווי אורך .8
 .סוג של קיבעון. תקיעות מחשבתית בחיים, בעיתות משבר

לא נהנים , חייבים לעבור לשלב הבא, מהירות מחשבתית. בעיות נשימה- קווי רוחב .9
 .מהרגע

קילוף . שומר עליו מפני הסביבה, קו הפרדה ביני לבין הסביבה/ עור מתקלף עור משמש חיץ
העור מייצג את הגבולות . נקודתי או מערכתי מעיד על שינוי בתחומי החיים או במשהו נקודתי

 .משהו ביחס לסביבה, שלנו כאשר יש קילוף יש התחדשות בחיים
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 מיקום האיברים על פי מפת כף הרגל 3.2
 קווים משותפים בין הרפלקסולוגיה לבין שיטת לוסקי .4

הרעיון שהנחה אותי בחיבור בין טכניקת הרפלקסולוגיה לבין שיטת לוסקי הוא תפיסת העולם 
תפיסה זאת .שניהם רואים את הקשר בין גוף ונפש אצל האדם השלם,המשותפת לשניהם 

היא אבן יסוד בשיטת לוסקי וברפלקסולוגיה ולכן ההבנה של מה זה אומר גוף נפש חשובה 
 .כאן

 

 :נפש-קשר גוף 4.1
. פסיכונוירואימונולוגיה: נפש והקשרים ביניהם נקרא-המדע החוקר את הקשר בין גוף

 .(חיסון=אימונולוגיה, עצבי=נוירו, נפש=פסיכו)

חשיבה של דברים חיוביים מכניסה לגוף , לחשיבה ישנה השפעה מאוד חזקה על הגוף שלנו
 . וחשיבה על דברים שליליים מחלישה את הגוף וההשפעה היא דו כיוונית, אנרגיה חיובית

ההיסטוריה של הגוף והנפש התגלתה כבר ביוון העתיקה כאשר הכירו בחיבור של הגוף 
דיברו על כך שהרופא צריך להכיר את המטופל שלו מבחינת סביבת החיים שבה גדל , לנפש

 .אופי חייו וכדומה, משפחתו, המטופל

. בתחילת המאה הקודמת נוצרה הפרדה מאוד ברורה בין הטיפול לגוף לבין הטיפול בנפש
פסיכיאטריה לא מטפלת בכלל בגוף ורפואת /רפואת הנפש שבאה לידי ביטוי בפסיכולוגיה

 .הגוף לא מתייחסת למכלול של האלמנטים הרגשיים והנפשיים של האדם

ובדקו את האיזון האנרגטי ,  שנה התייחסו לגוף כמערכת של אנרגיה5000במזרח לפני 
 .וחיפשו איפה הגוף יוצא מאיזון וגילו שישנו קשר בין חיבור הגוף לחיבור הנפש

 .נפש-היום יש חזרה לנושא ויש מודעות בנושא גוף

כאשר המתח נאסף בגוף ולא משתחרר זה מוצא -חיים במתח, חרדות, כולם צוברים דאגות
כל אחד חווה , שמתח זה דבר סובייקטיבי, חשוב לזכור. לו מקומות אחרים בגוף להישאר שם

מחשבות , מתח זה דבר אינדיבידואלי ואישי. מהמקום שלו, את המתח בעוצמה שלו
 .תקווה ותמיכה משפיעים מהותית על ההחלמה, אופטימיות

 .נפש כמכלול-כאשר מתבוננים באדם ההסתכלות היא על גוף

התפקיד שלנו כמטפלים זה להראות למטופל שאם . נפש הם דו סטיריות-ההשפעות של גוף
דרך כפות הרגליים . מחלה מסוימת חוזרת שוב ושוב צריך להבין מה הסיבה לחזרת המחלה

והתשאול לומדים להאיר לבן אדם את המקום הזה ולהבהיר לו שרגשותיו וערכיו לא מקבלים 
 .ביטוי מתאים

בעיות , האדם פועל ממקום שכלתני והמצב הרוחני שלו נפגע בזה שהוא סובל מכאבי ראש
 .אין מעבר בין איזור הרגש לאזור הלב. עייפות, חולשה, שינה

 ארבעת היסודות/ ארבעת הרבדים  4.2
ארבעת /בשיטת לוסקי כמו ברפלקסולוגיה ניתן לזהות את האדם באמצעות ארבעת הרבדים

 :היסודות

עולם היצירה ועולם , עולם הבריאה, עולם האצילות- ארבעת היסודות הם ארבעה עולמות“
העשייה יוצרים את הרבדים בחיי כל אדם כלי עזר במחשבה וברפואה ההוליסטית בהבנת 

תקשורת … אש ואדמה , מים, אוויר– כל אדם ניתן לזהות על פי היסוד שלו … גוף ונפש 
ארבעת היסודות הם ארבעת הרבדים מדרגות לירידה … נכונה בין היסודות מאפשרת איזון 

 .(2005, לוסקי.ד)” .או לעליה
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ארבעת הרבדים מבטאים (- רבדים (מתחלק לארבעה חלקים, על פי ספר יצירה, העולם“
החלוקה . רצונות מנוגדים ומשלימים המאפיינים צרכים ואתגרים משתנים לחיים מלאים

 לארבעה משקפת את הקשת

, רגשי, גופני: ארבעה רבדים. אדמה, מים, אש, אויר: ארבעה יסודות– השלמה של החיים 
 (2008,לוסקי.ד)” .נשמה, רוח, נפש,גוף : רוחני ארבע דרגות התהוות, שכלי

 … בתהליך ההתפתחות של אדם אנחנו מזהים ארבע שלבים“

, מזון, בריאות– בשלב זה אדם דואג לעצמו בלבד ברמה הפיזית – עולם העשייה  .1
 .קורת גג

, אהבה– בשלב זה האדם מקבל לעצמו בלבד ברמה הרגשית – עולם היצירה  .2
 .תשומת לב, שמחה

, אושר, הכרה– בשלב זה הוא מקבל לעצמו בלבד ברמה השכלית – עולם הבריאה  .3
 .הצלחה

בשלב זה הוא אדם מזהה את הייעוד שבנתינה ויוצר לעצמו – עולם האצילות  .4
 (2005, לוסקי.ד)” .לבל על מנת לתת וכך הוא סוגר מעגל חיים– מטרה נעלה 

, מעבר לשיקוף של האיברים. ברפלקסולוגיה יש ארבעה אלמנטים המשתקפים בכף הרגל“
ולתיאום של הטיפול ההולם ” טיפוס”כ, עוזרת החלוקה לאלמנטים השונים לאבחן את האדם

 ”עבורו כאינדיבידואל

 (רפלקסולוג, עמנואל. א)

ל שיטת לוסקי כמו הרפלקסולוגיה אומרות שאפשר לזהות ”כפי שניתן לראות לפי הציטוט הנ
 . אדם על פי היסוד שלו

 :הרפלקסולוגיה מתייחסת לאדם בצורה הבאה

 (רפלקסולוג, עמנואל. מובא על ידי א, ”תלתן“לפי שיטת הלימוד של מכללת )

האדמה מתחברת גם . הזנה והכלה, הגנה: הצרכים הבסיסים שלנו–  (אזור העקב)אדמה 
 .ואל החיבור שלנו אליהם, לאימא ולבית

 .התעסקות בלתי פוסקת ברגשות או בהדחקה שלהם. רגש–  (אזור הקשת)מים 

מול אדם שמרגיש שאינו , אדם שמושך תשומת לב רבה. האדם והחוץ–  (אזור הכריות)אש 
 .יכול להביא את עצמו לביטוי אמיתי מול הסביבה

צורת , החלק הפילוסופי שלנו. רגש מול שכל, חשיבה מול עשייה. רוח–  (האצבעות)אוויר 
 .המחשבה וההתקדמות בחיים

 עולם העשייה/הרובד הגופני- שיטת לוסקי )אני צריך)– אדמה - רפלקסולוגיה

אזור זה מתפשט למעלה סביב . הוא העקב, המייצג את אלמנט האדמה, האזור בכף הרגל
אדמדם ובעלת -אנו מצפים שרקמת העור תהיה בעלת גוון חום. מ מעליו” ס10-עד כ, הקרסול

אזור זה . אך פחות חמה מאזור האש, שכף הרגל תהיה חמה. המרקם הגס ביותר בכף הרגל
מערכת , מערכות המין ואברי הרבייה הזכריים והנקביים, כולל את כל אזור הרגליים עד האגן

ובאופן כללי מתייחס למצב השלד , (חלחולת ופי הטבעת, שלפוחית שתן)הפרשת הפסולת 
 .בגוף

היא אינה דינמית ולכן . איטית ומוצקה, קשה, היא כבדה. האדמה מטבעה הינה פסיבית
, שורשיות, היא מייצגת גשמיות. מנת להתפתח-מספקת את היציבות לה אנו זקוקים על

חושניות והדחף , יצירת חיים חדשים, מיניות, פוריות. אינסטינקטים וצרכים בסיסיים, רכושנות
האדמה מכילה . אלימות למען הישרדות והמשך קיום החיים, כוח יצרי פרקטי ומעשי. האימהי

הנמדד ביכולתו להתמודד ולעמוד זקוף , את הכוח הפנימי של האדם כדי להתמודד עם החיים
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הגורמת להתכופפות , או שהוא בוחר בכניעה, על הקרקע למול האתגרים שהחיים מזמנים לו
 .בפני החיים

נקודות , יבלות יבשות, עור יבש ומתפורר, מרקם גס של העור– תופעות אדמה בכף הרגל 
ציפורניים , צבע כהה, עיוות או גדילה לא רגילה של עצם, חריצים קשים ועמוקים יחסית, חן

 .קושי בהנעת הקרסול, גידים קצרים ונוקשים, נוקשות וחוסר גמישות, קשות וחודרניות

בשיטת לוסקי הרובד הגופני . רובד גופני/עולם העשייה= בשיטת לוסקי יסוד האדמה שווה 
 .את המציאות בה אנו חיים, מייצג את העולם הפיזי 

צרכים , עולם העשייה הוא הגוף הפיסי וקשור לרצון לקבל לעצמו בלבד דרך בריאות הגוף“
 .(2008,לוסקי.ד)” .אוכל וקורת גג, בסיסיים

 עולם היצירה/הרובד הרגשי- שיטת לוסקי (אני מרגיש)– מים – רפלקסולוגיה 

, שבין העקב לכרית כף הרגל, האזור המייצג את המים בכף הרגל ממוקם באזור הקשת
כשני שליש ממשקל הגוף , במצב מאוזן, בעוד שהעקב סופג. הממוקמת מתחת לאצבעות

הרי שקשת כף הרגל לא אמורה להיות תחת לחץ , וכרית כף הרגל את השליש הנותר
. המיועד לדריכה, למעט הרבע החיצוני מרוחב כף הרגל, והינה חופשייה ממעמסה זו, כלשהו

הוא . הבהיר והרגיש ביותר, אנו מצפים מאזור זה להיות בעל העור הדק, במצב אופטימאלי
 .קריר ומעט לח, אמור להיות רך

זהו אזור המוגן במידה מועטה . אלמנט זה ייתן תמונה נאמנה על מצבו הרגשי של האדם
המים . כך שאין לנו את האפשרות לשלוט על דרך פעולתו, העובד בצורה עצמאית, ביותר

המושפעים מכוח הכבידה של האדמה ונוטים להיקוות אל המקום הנמוך , הינם פסיביים
 (אדים– גז , מים– נוזל , קרח– מוצק )הם דינמיים ויכולים להימצא בכל מצב צבירה . ביותר

זהו אזור . סינון וסילוק, מהות המים הוא עיכול. בהתאם לתנועתו הרגשית של האדם
המהווים , שם נרשמים אירועים בלתי מודעים בחיינו, הרגשות הבלתי מוסברים, האינטואיציה

כולם נרשמים באזור , החרדות והטראומות שלנו, הפחדים. את מחסן הזיכרונות הרגשי שלנו
ותפגענה באיברים הפנימיים דבר , הן תלונה אותנו לאורך כל חיינו, וללא התגברות עליהן, זה

 .שיוביל לבעיות במערכת העיכול

רכות או עם , ציפורניים לחות, לחות והזעה, נפיחויות, בצקות– תופעות מים בכף הרגל 
קילופי עור , נקודות מדגדגות, אזור מלא גדוש וקריר, ורידים בולטים, יבלות רטובות, פטריות
 .צבע עור בהיר מאד, שרירים גמישים מדי, רטובים

 .(2008,לוסקי.ד)” לתשומת הלב והאהבה שאדם צריך, עולם היצירה מתייחס לרגשות“

 עולם הבריאה/ הרובד השכלי– שיטת לוסקי  )אני רוצה)– אש – רפלקסולוגיה 

. מעל קשת כף הרגל ומתחת לאצבעות, האזור המייצג את אלמנט האש הוא אזור הכרית
כשקיימת חלוקה משנית , נושא כשליש מנטל המשקל, כמוזכר באלמנט המים, אזור זה

כשני שליש נופל על הכרית המרכזית וכשליש על הכרית שמתחת לאצבע הקטנה ; בתוכו
 .(האצבע המקבילה לזרת בכף היד)ביותר ברגל 

אנו . אך גס יותר מאלמנט המים, אזור זה אמור להיות בעל עור גס פחות מאלמנט האדמה
אזור זה יהיה החם ביותר . אך לא נפוחה, מצפים מרקמת העור שתהיה אדמדמה ומלאה

 .בכף הרגל

אלמנט האש מתייחס לכל כל פלח הגוף מעל הסרעפת עד האזור של תחתית הצוואר 
, השרירים, את הצלעות, מערכת הנשימה והלב, הוא כולל את חלל בית החזה. והשכמות

אלמנט האש יעיד גם על מצב השרירים בגוף ועל . עמוד השדרה והעצמות בגב עליון
 .הזרועות
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המאפשר אספקת חמצן , באזור זה מתרחש תהליך החמצון. האש הינה אקטיבית ודינמית
הכוללות את אחד מחמשת , י הידיים”ע)היא קשורה קשר ישיר לעשייה . וחימום לכל הגוף

. אף שורפת, וכשהיא חסרת שליטה, מחממת, היא דוחפת. ולאגו (המישוש– החושים 
כולם מרוכזים במרכז – דימוי עצמי , מוטיבציה, כריזמה, כפייתיות, השגיות, עבודה, אהבה
זהו אלמנט שמהותו הוא . האש מייצגת את ההחלטות האימפולסיביות המהירות. האש

. הפחדנות ואומץ הלב, זהו מעוז האינדיווידואליזם. והרחבת הגבולות, גדילה, התפשטות
השומרות על חום עצמי גבוה ולאורך זמן אך ללא חימום , האש יכולה לפעול כגחלים לוחשות

משם מגיעה הנתינה . המשפיעה מחומה על הסובבים אותה, או כאש מתפרצת, הסביבה
 .האהבה לשם האהבה, לשם נתינה

, דם אדומים-ורידים ונימי, דלקות, גודש בשרני, אזור אדום וחם: תופעות אש בכף הרגל 
 .כאב חד ושורף, גידים מקוצרים ונוקשים, פצעונים אדומים, יתר בשרירים-מתח

. ”להצלחה ולהכרה במקום הייחודי בפסיפס האנושי, עולם הבריאה קשור לצד השכלי“
 .(2008,לוסקי.ד)

 עולם האצילות/הרובד הרוחני- שיטת לוסקי )אני חושב)– אויר – רפלקסולוגיה 

גמישות , האצבעות אמורות להיות ישרות. אזור אלמנט האוויר כולל את אצבעות כף הרגל
אנו . כלומר פרושות מעט אך לא לרוחב גדול מאזור האש, לא נפוחות ומאווררות, מעט

 .וקרירה למגע, אך כהה יותר מהמים, מצפים למצוא שרקמת העור תהיה בהירה יותר מהאש

החיצוניים והפנימיים ואת , אלמנט זה הוא אקטיבי ומכיל בתוכו את הראש על כל מרכיביו
נהוג .באלמנט האוויר יהיו כל החוויות והלימוד שהאדם חווה בגלגול הזה. מערכת העצבים

יותר נכון לומר ,אבל זה לא מדויק , כ לאחר גיל הבגרות”לחשוב שאלמנט זה לא משתנה בד
 .שהוא משתנה בהתאם לתובנות מחשבתיות ושינויי תפיסת האדם

, עליון ותחתון, זה המקום לומר כי האלמנטים בעצמם נחלקים בחלוקה משנית לשניים
חוץ מאלמנט , חלוקה זו כמעט ואינה מורגשת. כשהעליון הוא אקטיבי יותר והתחתון פסיבי

 .י כל אחד מאיתנו”ששם החלוקה מורגשת כמעט ע, האויר

המכילים את ארבעת החושים , האוויר התחתון הוא האזור הכולל ארבעה איברים נראים
המחברים אותנו לעולם , (ראייה– שמיעה ועין – אוזן , ריח– אף , טעם– פה )העליונים 
הוא מבטא ; זהו החיבור בין כל האלמנטים. זהו אזור התקשורת והביטוי החיצוני. שסביבנו

 .(אדמה)ואת צרכינו , (מים)את רגשותינו , (אש)את רצונותינו , (אויר)את מחשבותינו 

זהו . האיבר הנסתר והמסתורי ביותר בגופנו, האוויר העליון כבר כולל את המח על כל חלקיו
פה נוכל לראות את תפיסת . אחסונם ושליפתם במהירות מדהימה, מקום קליטת הנתונים

 .סמך עברו והתנסויותיו-שנבנתה על, עולמו של האדם

אך בכדי לצאת לפועל ולהיות מוחשי הוא , אלמנט האוויר הוא חסר גבולות ומגיע לכל מקום
במידה מוגזמת נקבל תופעות כמו . הוא בעל נטייה להתפזר. חייב להיות תחום במסגרת

. עד כדי אוטיזם, של אנשים המנותקים מסביבתם או לא ברורים לה, פיזור דעת, שכחה
החיים חיי שגרה אפורה ללא , במידה מועטה מדי נקבל אנשים חסרי מעוף ויצירתיות בחייהם

 .הנאה רוחנית כלל

שרירים , רפיון, תחושה של ריקנות מתחת לעור, יובש חיצוני עדין: תופעות אויר בכף הרגל 
 .קרירות במגע, נקודות לחיצה הגורמות לזרם, צלקות בהירות מאד, עדינים עד רופסים

עולם האצילות קשור לנשמה ומתייחס לקשר של האדם עם הסביבה ולרצון לתת מעצמו “
 2008, לוסקי. ד). ”לאחרים

מינון האנרגיות הללו אצלנו . גופנו בנוי משתי אנרגיות סבילות ושתי אנרגיות פעילות– לסיכום
יימצא אלמנט אחד או יותר , בפועל. ומערכת הגומלין ביניהם יובילו לקביעת אופיינו ואישיותנו
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מצב של איזון אופטימאלי בגוף הינו נדיר וקיים . בעודף כאשר שאר האלמנטים יהיו בחוסר
היות והחיים הדינמיים מזמנים לקראתנו , רק לזמן מוגבל גם אצל המודעים ביותר מביננו

ואלו גובות מאיתנו מחיר על , בחלקן בעייתיות וקשות יותר להתמודדות, אינסוף חוויות
מטרת הטיפול הרפלקסולוגי הוא לזהות את . המאמץ המושקע בהפיכתן לבעייתיות פחות

 .למקום הקרוב ביותר למצב אופטימאלי, מצבי העודף והחוסר בגוף ולפעול לאיזונם

  ערכי חיים בשיטת לוסקי ומיקום האיברים על כף הרגל צד ימין32קשר  .5
 צד שמאל

  ערכי החיים32- מיקום האיברים על כף הרגל וקשר ל 4.1

ברפלקסולוגיה כל איבר בגוף משתקף . כל ערך חיים מקושר לאיבר בגוף- על פי שיטת לוסקי
ר דני לוסקי בחקירתו את ספר היצירה הוציא את ”ד. ביחס זהה לפי מיקומו על כף הרגל

ר דני לוסקי ”בהתבסס על ממצאיו של ד. “. “…ההקשרים של ערכי החיים לאברי הגוף 
קישרתי כל ערך חיים למיקומו של האיבר , וחקירתי את מפת מיקומי האיברים שעל כף הרגל

 .המקושר לו על מפת כף הרגל

 ערכי חיים אשר נבדלים משאר ערכי החיים בכך שהם לא מקושרים לאיבר ספציפי 2ישנם 
המסס - דיבור- ’שהם אינטליגנציות ח, בגוף אלא מדברים על מערכת שלמה של איברים

שזו - קורקבן- תשמיש- ’שמהווה בעצם את כל הנוזלים ומיצי הקיבה שבמערכת העיכול ול
שאותם קישרתי לאיברים  (פי הטבעת, מעיים, ושט)בעצם כל מערכת הצינורות מפה עד פה 

 .אשר מתאימים במהותם לאיבר שמקושר ערך החיים

 :פירוט מיקום האיברים וערכי החיים והסברים

ברובד זה האיברים המקושרים לערכי החיים הם איברים ספציפיים ולא הייתה - הרובד רוחני
 .בעיה למצוא להם ביטוי על מפת כף הרגל

 רצונות אברים להגדרת הרצון אמות בנפש

 לב לב/א רצון חופשי מין

 מ רצון לתת בטן בטן

 ש רצון לקבל ראש ראש

 447עמוד , מהדורה שלישית” ספר שיטת לוסקי

 .הרצון החופשי- א

 .לב– האיבר המקושר לפי שיטת לוסקי 

 .מתחת לכרית של הבוהן בשתי כפות הרגליים- מיקום האיבר על מפת כף הרגל

האיבר הזה הוא איבר אשר קיים בגוף בשם , הרצון החופשי מקושר לאיבר לב- הסבר לקשר
 .זה ויש לו מיקום מדויק על שתי כפות הרגליים

 .הרצון לתת- מ

 .בטן– האיבר המקושר לפי שיטת לוסקי 

ממוקמת על גב שתי כפות הרגליים באמצע מתחת - מיקום האיבר על מפת כף הרגל
 .לאצבעות ועד עד המפרק

האיבר הזה הוא איבר אשר קיים בגוף בשם , הרצון לתת מקושר לאיבר בטן- הסבר לקשר
 .זה ויש לו מיקום מדויק על שתי כפות הרגליים

 .הרצון לקבל- ש
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 .ראש– האיבר המקושר לפי שיטת לוסקי 

כל האצבעות כולל כריות האצבעות מלפנים ומאחור בשתי - מיקום האיבר על מפת כף הרגל
 .כפות הרגליים

כאשר אני ארצה לעבוד )מאחר וכל אצבע מקושרת לאינטליגנציה רגשית אחת - הסבר לקשר
ועל מפת כף הרגל האצבעות , (על האינטליגנציות הרגשיות אני יעבוד על כל אצבע בנפרד

 .בחרתי לקשר את כל האצבעות לאיבר ראש, מסמלות את הראש על כל עצביו

הביטוי . מסע האינטליגנציות לשינוי מתחיל ברובד הרגשי כאשר מתעורר חוסר- הסבר נוסף
שהוא כולל את כל - של החוסר הוא ברצון לקבל ולכן כל הרובד הרגשי מבטא את הרצון לקבל

 .האצבעות

 -הרובד השכלי

 הבלוטות ההורמונאליות בחרתי 7 ערכי החיים השכליים מקושרים ומבטאים את 7- מאחר ש
, פה) הפתחים שיש לנו בפנים 7- ערכי החיים השכליים מקושרים גם ל7. לקשר אותם יחד

 .(אף ואוזניים, עיניים

נראה לי יותר נכון וחשוב למצוא ביטוי ודרך טיפול על כף הרגל לבלוטות ההורמונאליות ולכן 
וגם לאור העובדה שכל עצבי הראש והפנים ,  הפתחים7- בחרתי להתמקד בהם ולא ב

 .נכללים בערך הרצון לקבל כאשר מטפלים בראש

 שליחים שערים בנפש– מורים בלוטות 

 ב חוכמה יותרת המוח פה

 ג עושר יותרת התריס עין ימין

 ד זרע התריס עין שמאל

 כ חיים יותרת הכליה אף ימין

 פ ממשלה כליות אף שמאל

 ר שלום לבלב אוזן ימין

 אשכים אוזן שמאל, ת חן שחלות

 .(447עמוד , מהדורה שלישית” ספר שיטת לוסקי“

 .חוכמה- ב

 .בלוטת האצטרובל- הבלוטה המקושרת

 .בקצה הבוהן על כף הרגל בשתי כפות הרגליים- מיקום הבלוטה על מפת כף הרגל

 .עושר- ג

 .היפופיזה/ בלוטת יותרת המוח- הבלוטה המקושרת

על כף , צמודה לחלק הפנימי של האצבע, ’ב- מתחת ל- מיקום הבלוטה על מפת כף הרגל
 .הרגל בשתי כפות הרגליים

 .זרע- ד

 .בלוטת יותרת התריס- הבלוטה המקושרת
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בצמוד לחלק החיצוני של , בין הבוהן לכרית הבוהן- מיקום הבלוטה על מפת כף הרגל
 .על כף הרגל בשתי כפות הרגליים, האצבע

 .חיים- כ

 .תירואיד/ תימוס/ בלוטת המגן- הבלוטה המקושרת

ובצד כרית ’ ד– שבין הבוהן לכרית הבוהן עד ל ” טבעת”ה- מיקום הבלוטה על מפת כף הרגל
 .על כף הרגל בשתי כפות הרגליים (תימוס)הבוהן בקצה החלק החיצוני של כף הרגל 

 .ממשלה- פ

 .הלבלב- הבלוטה המקושרת

בשתי , באמצע כף הרגל לרוחב בקצה החלק הפנימי- מיקום הבלוטה על מפת כף הרגל
 .כפות הרגליים

 .שלום- ר

 .מין, אשכים, שחלות- הבלוטה המקושרת

בצורה של מעגל מהקרסול עד אמצע גב , על גב כף הרגל- מיקום הבלוטה על מפת כף הרגל
 .(הפיקה החיצונית)כף הרגל 

 .חן- ת

 .בסיס/ אדרנל/ יותרת הכליה- הבלוטה המקושרת

מעט מעל , בצד הפנימי של הבוהן, באלכסון’ פ– מעל ל - מיקום הבלוטה על מפת כף הרגל
 .לקו האמצע של כף הרגל לרוחבה

האיברים המקושרים לרובד הרגשי על פי שיטת לוסקי הם אצבעות הידיים - הרובד הרגשי
 ערכי החיים הרגשיים 10והרגליים ולכן החלטתי להשאיר את האיברים כמו שהם ולקשר את 

 . אצבעות כף הרגל10- ל

  איברים לתחושה ורגש אצבעות10כוחות פנימיים 

 אור ראש אגודל ימין 1

 בראשית ריאות אצבע ימין 2

 אהבה לב אמה ימין 3

 מרה קמיצה ימין/חופש כבד 4

 לבלב זרת ימין/מחשבה טחול 5

 אחדות קיבה אגודל שמאל 6

 התבוננות כליות אצבע שמאל 7

 ריפוי שלפוחית שתן אמה שמאל 8

 חיסון רביה קמיצה שמאל 9

 גילוי עור זרת שמאל 10

 .(447עמוד , מהדורה שלישית” ספר שיטת לוסקי“

 .וודאות באור .1
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 .אגודל ימין– האיבר המקושר לפי שיטת לוסקי 

 .בוהן ימין- מיקום האיבר על כף הרגל

 .בראשית .2
 .אצבע ימין– האיבר המקושר לפי שיטת לוסקי 

 .אצבע ימין- מיקום האיבר על כף הרגל

 .אהבה .3
 .קמיצה ימין– האיבר המקושר לפי שיטת לוסקי 

 .קמיצה ימין- מיקום האיבר על כף הרגל

 .חופש .4
 .אמה ימין– האיבר המקושר לפי שיטת לוסקי 

 .אמה ימין- מיקום האיבר על כף הרגל

 .מחשבה .5
 .זרת ימין– האיבר המקושר לפי שיטת לוסקי 

 .זרת ימין- מיקום האיבר על כף הרגל

 .אחדות .6
 .אגודל שמאל– האיבר המקושר לפי שיטת לוסקי 

 .בוהן שמאל- מיקום האיבר על כף הרגל

 .התבוננות .7
 .אצבע שמאל– האיבר המקושר לפי שיטת לוסקי 

 .אצבע שמאל- מיקום האיבר על כף הרגל

 .ריפוי .8
 .אמה שמאל– האיבר המקושר לפי שיטת לוסקי 

 .אמה שמאל- מיקום האיבר על כף הרגל

 .חיסון .9
 .קמיצה שמאל– האיבר המקושר לפי שיטת לוסקי 

 .קמיצה שמאל- מיקום האיבר על כף הרגל

 .גילוי .01
 .זרת שמאל– האיבר המקושר לפי שיטת לוסקי 

 .זרת שמאל- מיקום האיבר על כף הרגל

- לבד מ. ברובד זה מרבית האיברים הם איברים ספציפיים אשר קיימים בגוף- הרובד הגופני
אשר מדברים על מכלול של איברים ולכן היה ’ ול, ’ האיברים המקושרים לערכי החיים ח2

 .צורך למצוא להם איבר ספציפי בגוף אשר מתאים במהותו לתפקוד מערכת האיברים

 חושים רגישות איברים כנגד מזלות מנהיגים בנפש

 ה ראיה ראש כבד

 גרון מרה, ו שמיעה צוואר
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 ידיים טחול/ נשימה/ריאות,ז ריח עצבים

 בטן המסס/ח דיבור חזה

 גב כליה ימין/ט טעם לב

 י מעשה מעיים כליה שמאל

 ל תשמיש כליות קורקבן

 אף קיבה, דרך אברי מין/נ הלוך

 בטן אגן ירכיים יד ימין/ס רוגז

 שיניים יד שמאל,מוח ברכיים/ע שחוק

 דם רגל ימין/ לב שוקיים/צ הרהור

 תא כפות רגליים רגל שמאל/ק שינה

 .(447עמוד , מהדורה שלישית” ספר שיטת לוסקי“

 .ראיה- ה

 .כבד– האיבר המקושר לפי שיטת לוסקי 

 .בצד השמאלי, במרכז כף הרגל לרוחבה, בכף רגל ימין- מיקום האיבר על מפת כף הרגל

 .שמיעה- ו

 .מרה- האיבר המקושר לפי ספר היצירה

 .בין הקמיצה לזרת’ ברגל ימין ממוקמת בקצה העליון של ה-מיקום האיבר על מפת כף הרגל

 .ריח- ז

 .טחול– האיבר המקושר לפי שיטת לוסקי 

בקצה החיצוני של כף , מתחת לכרית הזרת, ברגל שמאל- מיקום האיבר על מפת כף הרגל
 .הרגל

 .דיבור- ח

 .המסס– האיבר המקושר לפי שיטת לוסקי 

קו המתחיל בין הבוהן לאצבע ונמתח עד קצה הכרית של - מיקום האיבר על מפת כף הרגל
 .הבוהן בשתי כפות הרגליים

הוא אינו איבר ממשי ומתייחס לכלל נוזלי העיכול ” המסס“מאחר ואיבר - הסבר לקשר
. מיצי המרה והעיכול- נוזלי הרוק דרך המעיים לקיבה- מהפה, העוברים במערכת העיכול

עיקרו של חוש הדיבור הוא לעזור לנו לפרק את הדברים שאנחנו אומרים ובכך לעכל מה נכון 
בדומה לנוזלי העיכול המפרקים את האוכל לגורמים וממנו לוקחים את מה שנכון - ומה שגוי

 .לגוף ומה שלא

בחרתי לקשר את האיבר הזה לוושט מכיוון שהושט היא איבר ממשי שדרכו עוברים נוזלי 
נוזלי הרוק שמבצעים את הפירוק הראשוני והחשוב של האוכל - העיכול הראשוניים מהפה

 .שאותו אנחנו אוכלים

 .טעם- ט
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 .כליה ימין– האיבר המקושר לפי שיטת לוסקי 

ברגל ימין ממוקמת באמצע כף הרגל לאורכה ולרוחבה - מיקום האיבר על מפת כף הרגל
 .(’ת- מתחת ל)

 .מעשה- י

 .כליה שמאל- האיבר המקושר לפי שיטת לוסקי

ברגל שמאל ממוקמת באמצע כף הרגל לאורכה ולרוחבה - מיקום האיבר על מפת כף הרגל
 .(’ת- מתחת ל)

 .תשמיש- ל

 .קורקבן- האיבר המקושר לפי שיטת לוסקי

בשתי , מתחיל מאמצע כף הרגל עד לקצה העקב העליון- מיקום האיבר על מפת כף הרגל
 .כפות הרגלים

 .’ר– הפוכה מהצד הפנימי ונקודה נוספת במרכזו של ה ’ ברגל ימין מופיע בצורת ר

 .גם מהחלק הפנימי של הרגל ונקודה נוספת במרכזה’ ברגל שמאל מופיע בצורת כ

אינו איבר ממשי אלא מתייחס לכל הצנרת של מערכת ” קורקבן”מאחר שה- הסבר לקשר
במעיים - כמו כן. העיכול מפה עד פה כאשר המעיים מהווים את רוב הצנרת של המערכת

פעולת הלישה והדחיפה שמבצעות המעיים בהעברת )מתרחשת פעולת הפרסטליטיקה 
 .(האוכל ופירוקו

בכל מערכת העיכול . אינטליגנציה של תשמיש מדברת על יכולת הגילוי שלנו באמצעות המגע
המעיים הם האיבר שנוגע הכי הרבה באוכל ומגלה את מה שנחוץ לגוף ומה לא ולכן בחרתי 

 .לקשר את המעיים לתשמיש

 .דרך/ הלוך- נ

 .קיבה- האיבר המקושר לפי שיטת לוסקי

בין הבוהן לאצבע באמצע כף הרגל ’ ח- ממוקם מתחת ל- מיקום האיבר על מפת כף הרגל
 .צמוד לחלק הפנימי בשתי כפות הרגליים

 .בטן/ רוגז- ס

 .יד ימין- האיבר המקושר לפי שיטת לוסקי

ממוקמת על גב כף רגל ימין בחלק החיצוני מתחת לעצם - מיקום האיבר על מפת כף הרגל
 של הזרת

 .מוח/ שחוק- ע

 .יד שמאל- האיבר המקושר לפי שיטת לוסקי

ממוקמת על גב כף רגל שמאל בחלק החיצוני מתחת לעצם - מיקום האיבר על מפת כף הרגל
 .של הזרת

 .לב/ הרהור- צ

 .רגל ימין- האיבר המקושר לפי שיטת לוסקי
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- ממוקמת על גב כף הרגל בצד החיצוני באמצעה מתחת ל- מיקום האיבר על מפת כף הרגל
 .ונקודה נוספת מעל לעקב’ ס

 .תא/ שינה- ק

 .רגל שמאל- האיבר המקושר לפי שיטת לוסקי

- ממוקמת על גב כף הרגל בצד החיצוני באמצעה מתחת ל- מיקום האיבר על מפת כף הרגל
 .ונקודה נוספת מעל לעקב’ ע

 

 סיכום
שיטת לוסקי ושיטת הרפלקסולוגיה הן שיטות המשלימות אחת את השנייה במסגרת 

ל הרפלקסולוגיה ”שיטת לוסקי ביסודה מכוונת ומדברת על איזון גוף נפש וכנ. טיפולית
 .מדברת על כך שכל מה שקורה לנו בחיים בא לידי ביטוי בכפות הרגליים

למטפלים בשיטת לוסקי זו דרך טיפול פיזית נוספת באינטליגנציות ולמטפלים ברפלקסולוגיה 
 .עבודה זו יכולה להוסיף רובד נוסף לטיפול שהן האינטלגנציות

לרוב האיברים על פי שיטת לוסקי ישנה הקבלה ספיציפית בגוף וברפלקסולוגיה אך ישנם 
איברים על פי שיטת לוסקי שינם איברים הקיימים בגוף אלא מתייחסים למערכת מסויימת או 
נוזלי הגוף ולא קיימים ברפלקסולוגיה באותו השם ולכן בחרתי באיבר הקרוב ביותר מבחינת 

אינו איבר ממשי אלא ” קורקבן”מאחר שה. לדוגמה הקורקבן- התפקיד והתפקוד שלהם בגוף
מתייחס לכל הצנרת של מערכת העיכול מפה עד פה כאשר המעיים מהווים את רוב הצנרת 

כמו כן מאחר . (הגס והדק)של המערכת בחרתי לבטא את הקורקבן בגוף באמצעות המעיים 
פעולת הלישה והדחיפה שמבצעות המעיים )שבמעיים מתרחשת פעולת הפרסטליטיקה 

המדברת על יכולת )והקורקבן מקושר לאינטליגנציה של תשמיש  (בהעברת האוכל ופירוקו
בכל צינור מערכת העיכול המעיים . נראה לי נכון לחבר ביניהם (הגילוי שלנו באמצעות המגע

 .הם האיבר שנוגע הכי הרבה באוכל ומגלה את מה שנחוץ לגוף ומה לא

השוני היחידי בין האיברים של שיטת לוסקי לבין האיברים המובאים בעבודה זו הוא ברובד 
 .השכלי

אשר  (אוזניים, אף, עיניים, פה) הפתחים בפנים 7- הרובד השכלי בשיטת לוסקי מתייחס ל
 .נמצאים ברפלקסולוגיה על אצבעות הרגליים

 .גם הרובד הרגשי לפי שיטת לוסקי מתייחס לאצבעות

בחרתי לא לקשר איבר מסויים אחד לכמה אינטליגנציות מאחר ובטיפול אנחנו מעוניינים 
טבלת איברים “בהתבסס על )לעבוד על כל אינטיליגנציות בנפרד לכן החלטתי 

 הבלוטות 7- לחבר את הרובד השכלי ל (”ספר שיטת לוסקי“מתוך ” ואינטיליגנציות
ההורמונאליות אשר נמצאות במקומות שונים על כף הרגל וכך האצבעות מקושרות לרובד 

 .הרגשי
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שיטת לוסקי
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לכל אדם יש 

 אינטליגנציות 32 
דרכם הוא מבין  

את החיים 
ובאמצעותם הוא 

.יוצר מציאות
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   ערכי ליבה להבנת המציאות4
 .והגשמת חלומות

 

 ארבעת ערכי הליבה של שיטת לוסקי נובעים מארבעת העולמות

 ".שיטת לוסקי כולו"ומהווים תמצית 
 

 

 אינטליגנציות רוחניות 3שלושה רצונות 
 

דע את עצמך דרך המשוב המתקבל 
, בטבע, מההתבוננות באנשים סביבך

בתחושות ובגוף , במחשבות, בהתנסויות שלך
. שלך

רצון חופשי א 

רצון לתת מ 

רצון לקבל ש 

 אינטליגנציות שכליות 7שבעה מורים 
 

מחשבה היא אפשרות 
, שיוצרת אמונה

. שמעצבת מציאות

חוכמה  ב 

עושר ג 

זרע  ד 

חיים  כ 

ממשלה  פ 

שלום  ר 

חן  ת 

 אינטליגנציות רגשיות  10עשרה הכוחות הפנימיים 
 
 

שמחה היא מצפן 
אל ההצלחות הגדולות 

. ואל הייעוד שלך

כוח האור   .1

כוח בראשית   .2

כוח האהבה   .3

כוח החופש   .4

כוח המחשבה   .5

כוח האחדות   .6

כוח ההתבוננות   .7

כוח האימון   .8

כוח החיסון   .9

גילוי האור   .01

 אינטליגנציות גופניות  12שנים עשר החושים 
 
 

העולם הוא אנרגיה 
הפועלת ומשתנה בהתאם 

לכוונות , לרצונות
ולהסכמות 
. של בני אדם

ראיה ה 

שמיעה ו 

ריח ז 

דיבור ח 

טעם ט 

מעשה י 

תשמיש ל 

דרך /הלוךנ 

בטן /רוגזס 

מוח /שחוקע 

לב /הרהורצ 

תא /שינהק 
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 כוחות החיים להגדרת הרצון וכיוונו 3
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 מורים לשינוי ערכי חיים 7
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 הכוחות הפנימיים לזיהוי החוסר  10
ולנטרול השפעות הסביבה 
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,  החושים ליצירת חזון12
. למימוש יעדים והגשמת חלומות
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גלוי  - חושי הקליטה
הטעם , הריח, השמיעה, חמשת חושי הקליטה בעלי כוחות הגילוי הם הראיה

. והמישוש
. עיבוד ופעולה, חושי הקליטה מעבירים מידע  אל החושים הפנימיים למיון

ככל שגדל השטח לכיסוי כך גדלה , הגילוי דרך חמשת החושים מתאפשר בעזרת כיסוי
. מכאן שכיסוי הוא גילוי. יכולת הקליטה

לקלוט מידע כדי להעביר אותו , חושי הקליטה מאפשרים לנו לחוש את העולם החיצוני סביבנו
.  עיבוד ופעולה, אל החושים הפנימיים למיון

האוזן תבחין בין – בסיוע חוש השמיעה , העניים יבחינו בין אור וחושך– בעזרת חוש הראיה 
, הלשון תבחין בין טוב ורע– הטעם , האף יבחין בין אמת ושקר– הריח , משמעות וריקנות

. מגע הידיים יגלה את הנסתר– המישוש 
 

 

נסתר  - החושים הפנימיים
. והדיבור (הרהור)הלב  (רוגז)הבטן  (השחוק)המוח  (שינה)התא 

, (הרהור)הלב  (רוגז)הבטן , (השחוק)המוח , (שינה)חמשת חושי המיון והעיבוד הם התא 
. והדיבור

הנתונים שנתקבלו מחמשת חושי הקליטה הוא מידע מוצפן בתוך התא ואשר החושים 
רק לאחר שהמידע מופה ונקלט הוא יועבר , הקולטים צריכים לזהות את מיקומו בתוך התא

המוח נותן את המשמעות למידע שמופה , בקרה ותיאום בין כל חלקי הגוף, למוח למיון ועיבוד
, כדי ליצור משחק או דאגה משם יגיע המידע לבטן ואל תת המודע כדי ליצור אמונה או בלבול

בסוף , חמלה או מחלה, מכאן ימשיך המידע אל הרהורי הלב כדי ליצור פחד או אהבה
התהליך המידע שהתקבל ישוחרר דרך הדיבור כדי לקבל משוב ולבחון אם הפעולה נכונה או 

. שגויה
 

 

 קשר בין הגלוי לנסתר – החושים לאיזון
. שני החושים לאיזון הם חוש הדרך וחוש המעשה

כדי ליצור תהליך ודרך צריך לקבוע יעד שעולה בקנה אחד עם האמונה ותפיסת  – חוש הדרך
האיזון המתבקש הוא להפוך תהליך ליעד שכן ליעד יש רק תכלית אחת והיא ליצור . העולם

.  כי התהליך הוא החיים עצמם, את התהליך ואת הדרך
המציאות נוצרת במחשבה ובמעשה באותו זמן ואולם בפועל אדם רואה את  - חוש המעשה

" סוף מעשה במחשבה תחילה. "קודם במחשבה ורק אחר כך במעשה, התהליך בשני שלבים
. כדי להבחין בין מותר ואסור

נעשה . "העשייה יוצרת משמעות שלא ניתן היה ליצור ללא המעשה ולכן המעשה הכרחי
. רוצה לומר העשייה היא שיוצרת את ההבחנה ואת האיזון בין הרצוי והמצוי" ונשמע
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הפעולה המעגלית של החושים 
 אינטליגנציות גופניות 12

 

, מה רצוי ומה אפשרי, החושים יודעים מה נכון ומותר
. מה עולה בקנה אחד עם האמונה והערכים ומה מתאים

 

חושי מיון ועיבוד פנימיים המושפעים , קיימים חושי קלט המושפעים מהסביבה החיצונית
.  ביצוע ואיזון, מתכונות מולדות ותורשה וכן חושי פלט, מעמדה אישית

. עשייהמגיע שלב ה, לאחר שהוגדר החוסר ונוצר הרצון וגם נקבעה הדרך למילוי הרצון
חוש . חמשת חושי הקליטה הם הראשונים שקולטים את הגירויים מהסביבה החיצונית

 ,מבחין בין אור וחושך הראיה
חוש  ,הוא שבודק מה אמת ומה שקר חוש הריח ,יוצר משמעות או ריקנות חוש השמיעה

הגירויים שנקלטו על . יודע את הנסתר ואת הגלוי וחוש המישוש מבחין בין טוב ורע הטעם
ידי חושי הקליטה מועברים למוח למיון ואז מתחילה חקירה למיפוי וגילוי האפשרויות 

. הידע עובר לפענוח ועיבוד במוח.  מה אשליה ומה מציאותבחוש התאהקיימות בידע הגנטי 
 בורר אפשרות ליצור משחק מהנה או דאגה ואז הוא נותן פקודה לבצע מבחני חוש המוח

כדי לבחון באמצעות , משוב ותגובה מסתגלת המתאימה לדרישה הסביבתית ולרצון האישי
המשוב המתקבל מאפשר למידה של מה אור ומה > < .  מה נכון ומה שגויחוש הדיבור

מה טוב , מה נכון ומה שגוי, מה אמת ומה שקר, מה יוצר משמעות ומה יוצר ריקנות, חושך
מה עולה בקנה אחד עם האמונה והערכים , מה גלוי ומה נסתר, מה מותר ומה אסור, ומה רע

מה הופך את כל התהליך למשחק ומתי .  ומה יוצר בלבולבחוש הבטןשנמצאים עמוק 
. מה מציאות ומה אשליה, מה אהבה ומה פחד, לדאגה

 כדי לפעול מתוך חמלה ואהבה וכעת המידע עובר הצלבה חוש הלבכל זה עובר דרך 
בסופו של תהליך . כדי ליצור תהליך וחיים ולחוש הדרךליעדים , והתאמה למטרה הנעלה

 שבוחן מה מותר ומה אסור כדי לקבל את חוש המעשה יוצאת פקודה לעשות מעשה על ידי
.  המילוי המבוקש בהצלחה

המילוי המתקבל בסופו של המסע לב נתיבות פליאות חוכמה עוטף את האדם בכתר של 
בתפארת , בגבורת המחשבה, בחסד החופש, בבינת האהבה, בחוכמת בראשית, אור

.  בהוד הריפוי וביסוד החיסון, ההתבוננות
. מופיע חוסר שיוצר רצון חדש והתחלה חדשה, כאשר השפע עובר הלאה לאחרים

אם התוצאה שנתקבלה אינה התוצאה , המבחן של המערכת כולה הוא בתוצאה
יש לבצע פעולה חוזרת לבדיקה של התהליך כולו כדי לזהות היכן התקלה ושם , המבוקשת

. לשפר ולתקן, לפתוח ערוצים
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סולם ההצלחה 
 

סולם ההצלחה נגזר מהחלוקה ". שיטת לוסקי"סולם ההצלחה הוא המאפיין המרכזי של 
ומתאר את הצרכים , סולם ההצלחה בנוי מארבעה רבדים.  האינטליגנציות32לרבדים של 

את היכולות שאדם יכול לפתח בכל רובד ואת הצורך לנוע בין הרבדים , המשתנים של האדם
הצלחה מלאה אפשרית על ידי איזון בין הצרכים השונים בכל אחד מארבעת . לצורך איזון

.  הרבדים
, התוכן והצרכים המאפיינים כל רובד, מספר הרבדים בסולם, "שיטת לוסקי "שיטתעל פי 

.  הם אבני דרך להצלחה שלמה, וכן הצורך במעבר מרובד לרובד
, ברובד הרגשי, ברובד הגופני: כל תופעה בטבע מופיעה בו זמנית בארבעה רבדים

. אימון באחד הרבדים ישפיע לטובה על יתר הרבדים. ברובד השכלי וברובד הרוחני
מבטאים רצונות מנוגדים ומשלימים המאפיינים צרכים , הרבדים של סולם ההצלחה
. החלוקה לארבעה משקפת את הקשת השלמה של החיים. ואתגרים משתנים לחיים מלאים

מהרובד החזק , חשיבות סולם ההצלחה ביכולת לאבחן ולדרג דרכו את ארבעת הרבדים
.  או לחזק את הרבדים החלשים, לטפל, לאמן, כדי לתרגל, לרובד החלש

כמו )שחיה נגד הזרם תוביל למקור המים . העליה בסולם דומה לשחייה נגד הזרם
כמו עלה בנהר שיודע את , הרפיה, הירידה בסולם דומה לשחייה עם הזרם. (למקור הבעיה
שינוי ערכים , שינוי גישה, העליה בסולם מצריכה מאמץ. אל הייעוד, אל היעד- דרכו אל הים 

שמחה כמצפן אל , הירידה בסולם מחייבת חיבור אל שמחת החיים. (רצון לתת)ואמונות 
נמצא הרצון , במפגש בין הרצון לקבל והרצון לתת. (רצון לקבל)ההצלחות ואל הייעוד 

(. 2005לוסקי )ולאימון , לאימון, כוח החיים לשינוי-  החופשי 
 

 קשר גוף נפש בסולם ההצלחה
עם הגישה ההוליסטית  (גוף)שילוב המדע , והוא, קשר גוף נפש הוא בבסיס שיטת לוסקי

.  לעליה וירידה בסולם ההצלחה, אבחון ואימון, קשר זה הכרחי להתבוננות. (נפש)
שפת , היציבה, דרך התנוחה, דרך העונג, דרך הכאב: את הגוף ניתן לתאר בדרכים שונות

דרך , אנו גם מתארים את נפתולי הנפש ואת מכאובי הנשמה או את השמחה שבה. הגוף
.  הגוף

אבל מתכוונים , כאשר אנו אומרים פיק ברכיים אולי אנו מדברים על הברכיים ברמה הפיסית
לא רואים עיניים צרות , "צרות עין"כאשר אנו אומרים . שנמצא בברכיים (גוף רגשי)לפחד 

חרון "גם הביטויים . (רובד שכלי)אבל רואים את החושך שעולה מצרות העין , ברמה הפיסית
, "קשה עורף", "חריקת שיניים", "כאב גב", "הלמות לב", "ארשת פנים", "לשון חדה", "אף

וביטויים רבים אחרים מבטאים מצב " הדם עולה לראש"," שפתיים קפוצות", "היקשה ליבו"
הגישה ההוליסטית מתייחסת . מצב גופני, בהכרח, ולא (שכלי ורגשי, רוחני: רבדים)נפשי 

בעיה , לכאורה, משפטים שמתארים". גוף נפש", לביטויים האלה במשמעותם הכפולה
יש להם ביטוי גם , על פי הגישה ההוליסטית, לא נשארים רק במשמעות הגופנית, גופנית

מדוע לא תדע . מזמינים את רופא הילדים (רובד גופני), כשיש לילד עצירות. ברבדים אחרים
(. 1991רייך )הגננת או המורה לטפל בעצירות שמקורה בחסימה רגשית של המעיים , האם

הגוף הוא ביטוי של הנפש כמו שהנפש מבטאה את עצמה דרך , הגוף אינו ישות נפרדת
הגוף , הגוף מספר את סיפור הנפש. מקדש הנשמה, הגוף הוא הבית של הנשמה. הגוף

לעיתים הוא גם צועק בקול רם ולעיתים הצעקה היא באמצעות השקט , מפטפט ללא הרף
(. 1991רייך )המחריש אוזניים 

, נשימה, מיקוד, קרקוע, מרכוז, דרך פעימה: הגוף מבטא את עצמו בדרכים שונות
. מה ואיך– הגוף מבטא תכנים וגם את מסגרת התכנים . קשרים ויחסים, תנועה, החזקה

הוא , הגוף חוקר ונובר. ללא מסכות, היא חסרת פשרות, אינטואיטיבית, שפת הגוף היא חדה
שהיא הביטוי , הגוף מבטא את עצמו באמצעות שפת הגוף. נוכח ומשתתף גם כאשר אינו נע

היציבה , הגוף מבטא את עצמו גם דרך תנוחות הגוף. של התנאים החברתיים והתרבותיים
הגוף רושם . האמונות וההשפעות החינוכיות, וההבעה ואלה מבטאים את תפיסות העולם
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הגוף , בשפת הגוף ובאחיזה של הגוף, בתנוחות הגוף, כל מצב נפשי נרשם בתווי הגוף, הכל
הוא , הוא אינו מאוזן, במובנים רבים, כאשר אדם לא מרגיש בבית. הוא הבית של הנשמה

. מזמן תקלות וחסמים, כאשר הוא נמשך זמן רב, מצב לא מאוזן זה. אינו במיטבו
התנועה בגוף . החיים הם תנועה ושינוי. החיים הם סוג של תנועה גם כאשר אין תזוזה

. צריכה להיות התאמה בין קצב הפעימות לבין הסביבה , 1 (1991רייך )נוצרת דרך פעימות 
רובד )ומועברות דרכם כזיכרון  (רובד גופני)יוצרות התכווצויות שרירים  (רובד רגשי)חוויות 

רובד " )שריון"והופכות ל( רובד גופני)מקובעות בשרירים ( רובד רגשי)טראומות . (שכלי
את השריון כמו את מנגנוני ההגנה . השריון בגוף דומה למנגנוני ההגנה בפסיכולוגיה. (שכלי

.  ויציבת גוף, הסרת השריון ייתן את התוצאה של האיכויות בגוף. יש להסיר בזהירות ולאט
 חגורות רוחב בגוף והן 7קיימות . השריון יופיע בין חגורות הרוחב בגוף לבין חגורות האורך

ובין  (קרות'הצ)השריון מופיע בין חגורות הרוחב . קרות'מקבילות לאזורי האנרגיה על פי הצ
השריון הוא חסימה שמופיעה בצורת התכווצויות או כאב בגוף  (מרידיאנים)חגורות האורך 

, חסימה היא כמו סכר אשר משני צידיו מופיע חוסר איזון. ובדרך זו ניתן לאתר ולאבחן אותו
יש לשחרר באיטיות ואת ההצפה  (הסכר)את החסימה . בצד אחד יש הצפה ובצד שני יובש

. יש לייבש בהדרגה
כל חוסר איזון רגשי החל את דרכו בגוף הרוחני . כל תהליך רגשי משאיר את רישומו בגוף

. שנרשמו בגוף, שיצרו את תחושות פחד, שיצר גישות ואמונות- שהשפיע על הגוף השכלי 
השריון נוצר כתוצאה מטראומות התפתחותיות וכתוצאה , שריון נוצר כתוצאה מהעלבות

כדרך להדגשת " אינך מבין דבר", חווית העלבון היא פגיעה רגשית". לא"מחוויית המילה 
העלבון נשאר . (רצון לקבל)נחיתות אדם אחר וניצול רגשי כדי לספק צרכים נרקיסיסטיים 

– או פירוק השריון אפשרי דרך עבודת גוף , המסה, הגמשה. בזיכרון הגופני ויוצר את השריון
אלה הן חוויות שהגוף זוכר והן תופענה בצורת התכווצויות . נשימה וקולות, תנועה, מגע

כאשר אדם מתעלם מתחושותיו ומהחוויות שחווה ומסתיר אותן במחסן . וכאבים בגוף
הן תופענה – הן תופענה בחלק האחורי של הגוף , במקום להוציא אותן דרך הלב, האחורי

אנו רואים כי כל תהליך . (1991רייך )ובראש , בצוואר מאחור, בגב, בצורת כאב באגן האחורי
כל חוסר איזון רגשי החל את דרכו בגוף הרוחני שהשפיע על . רגשי משאיר את רישומו בגוף

כאשר למנטור . שנרשמו בגוף, שיצרו את תחושות פחד, שיצר גישות ואמונות- הגוף השכלי 
יוכל לטפל ברובד שאינו מאוזן , יש הכשרה בשיטות אימון לאימון בכל אחד מארבעת הרבדים

, ההכרח להכשיר מנטורים בשיטות אימון. לפני שהיא מופיעה בגוף, ולעצור שם את התקלה
" שיטת לוסקי"היא בבסיס , (סולם ההצלחה)לאימון בארבעת הרבדים 

 

                     
בתא החי ובגוף ,  בחומר הדומםתכינוי לאנרגיית החיים   האוניברסאלי, "אורגון"  וילהלם רייך גילה את ה1

  . דרך האורגון הוא פיתח אימוןי גוף נפש. השלם
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חוסמי 
ההצלחה
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עבר הווה עתיד 
סליחה תודה בקשה 

,   וללא מאמץ אל ההווהכדי להתקדם במהירות
. צריך קודם לשחרר את העבר ולראות בעניים את העתיד

.  תשחרר אותך מהעבר" סליחה"ה
.  תסייע לך לקבל את ההווה" תודה"

. חיונית לשינוי העתיד" בקשה"ה
. תזכרו את העבר וגם את העתיד

מידע ידע מודע 
המידע שאתה מקבל יהפוך לידע שלך  

.  ובעתיד הוא יהיה המודעות שלך
. המודעות שלך תנחה אותך אל ההצלחות שלך

 
 
 

אני יודע שאני יודע  
כדי לקבל ידע חדש בהווה  

 אני יודע שאני לא יודע 
עליך להניח לידע שלך מהעבר  

... אני לא יודע שאני לא יודע
ולשאול שאלות ביחס לעתיד 
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 עתיד, הווה, עבר- דמיון מודרך 
 

 .רוחני: רובד
לקבל ולהודות על ההווה ולברוא ,  לשחרר את העבר:מטרת הדמיון המודרך

. להיות ברצון החופשי בתוך שלושת הזמנים. את העתיד
 . דקות20: זמן דרוש

 
: תיאור

 
.  נשימות עמוקות3עצמו עיניים וקחו , שבו בנוח: "מנטור

בקשו סליחה , שלחו אליו משמעות של סליחה. ראו בדמיונכם את כדור הארץ
סלחו לאנשים ולכל , סלחו לעצמכם. מהאדם שהייתם רוצים לבקש ממנו סליחה

. העולם
 

ואימרו תודה בדמיונכם על כל דבר ודבר שיש לכם , הניחו ידיים על איזור הלב
הודו גם על . עיברו תחום תחום והודו על כל דבר ודבר שקיבלתם בחיים. בחיים

. הדברים שפחות פשוט לכם להודות עליהם
 

דמיינו כיצד אתם רוצים . דמיינו את העתיד שלכם בתמונות חיות וצבעוניות
, קולות, צבעים, הוסיפו לתמונות ריחות. שהעתיד שלכם יראה בכל תחום ותחום

. טעם והפכו את התמונות לכמה שיותר חיות ואמיתיות
 

הניחו את הידיים על הברכיים כאשר כפות הידיים כלפי מעלה והתבוננו , כעת
 ".י יצירת איזון בנשימה"צרו איזון בנשמה ע. בנשימות
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קלקולים 
 

הגדרת הרצון 
גורמי חסמים הקשורים לשלושת הרצונות 
: חוסר יכולת להגדיר את הרצון ולכוונו נכון יגרמו לקלקולים כגון

. לא אוהב אחרים, בלי תכלית ומטרה, בלי דרך, בדידות
. תחושת של מוות תוך כדי חיים

. חוסר יכולת להכיל מצבים ואנשים אחרים
. נבגד, תחושת קורבן, פחד לא מוסבר

. אין עבור מה לחיות, לא מבין את העולם
 

שינוי תמונה פנימית של המציאות 
גורמי חסמים הקשורים להשפעות חינוכיות 

: חוסר יכולת לשנות גישה וליצור אמונות חדשות יגרמו לקלקולים כגון
,  הערכה עצמית נמוכה, שכחה, בלבול, בושה, דאגה, קשיי ריכוז

.  קושי וקשיחות בקבלת החלטות
, דאגה. חוסר יכולת הערכה של המציאות, הזיות, מתח, לחץ. לא מרוצה מעצמו, לא מאושר

,  יהירות, צדקנות, ידענות, אשמה
. הפחד והדאגה, מנוהל על ידי האגו
 

 אהבה ומוצריה –זיהוי החוסר 
גורמי חסמים הקשורים לכוחות הפנימיים 

:  חוסר היכולת לזהות את החוסרים יגרמו לקלקולים כגון
,  כעס, פחדים, דיכאונות, מצבי רוח משתנים, עצבות ועצבנות

, קנאה ושנאה, בעיות בתקשורת, והלקאה עצמית, תוקפנות, רגשי אשם, תחושת חסך רגשי
. התמכרויות, נקמנות

צער עמוק , יגון, פחד נטישה, חסר פרגון ואהבה עצמית זעם, חסר תשומת לב, מתוסכל
.  אימה, חרדה, נקמה, מציאות אפורה, עצב,

 ,נלחם על חייו, רעב מסוגים שונים, חוסר אונים
. מאשים את כל העולם, תחושת אובדן

 

הגדרת יעדים ויישומם צעד אחר צעד 
גורמי חסמים הקשורים לפעולת החושים 

כתוצאה מהקלקולים ברבדים הגבוהים תחסר היכולת להגדיר מטרות וליישמן וכן יופיעו 
:  חסמים וכאבים בגוף כגון, תקלות

, הסתגרות, קשיים בדיבור, שלשולים, רעד, בחילות, הקאות, יובש בפה, כאבי ראש, עייפות
בעיות , לחץ דם, שפיכה מהירה, אין אונות, חריקות שיניים,  שתיה, עישון מוגזם, אכילת יתר

כשלון בחיי , כשלון בעסקים, אבדן מקום העבודה, סכרת, סרטן, אסטמה, כיב כיבה, לב
, עישון, אלימות, שתיה, הדרדרות לפשיעה, מערכות יחסים הרוסות עם הסביבה, נשואים

. מוות, נכות, אובדן המערכת החיסונית, סמים
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מדרון הכשלונות 
:  כל תופעה תופיע בו זמנית בארבעה רבדים, על פי לוסקי

האבחון יאתר את האינטליגנציות בהם מופיעה התופעה  .  רוח, שכל, רגש, גוף
  DSA" תרופות לוסקי"האימון מתבצע באמצעות . בכל אחד מארבעת הרבדים

וטכניקות אימון בהתאמה לאינטליגנציות 
. ולרבדים בו מופיעה התופעה 

 

 רובד תופעות

,  חוסר תכלית בחיים, אובדן דרך, בדידות
,  פחד נטישה

,  תחושת אשם, תחושת קורבן
. תחושת נבגד, בושה

 

 רוחני

,  שכחה, בלבול, בושה, דאגה, קשיי ריכוז
,  הערכה עצמית נמוכה

. קושי וקשיחות בקבלת החלטות
 

 שכלי

רגשי , חסך רגשי, כעס, פחדים, דכאונות, מצבי רוח משתנים, עצבנות, עצבות
, אובססיה, עישון מוגזם, אכילת יתר, הסתגרות, התמכרויות, תוקפנות, אשם

,  האשמת אחרים, בעיות בתקשורת, הלקאה עצמית
. נקמנות, שנאה, קנאה

 

 רגשי

 
,  כאבי ראש, עייפות

,  רעד, בחילות, הקאות, יובש בפה
 ,קשיים בדיבור, שלשולים

,   חריקות שיניים
,  אין אונות

,  אסטמה, כיב כיבה, שפיכה מהירה
 ,שתייה חריפה

,  לחץ דם, עישון 
,  סכרת, סרטן, בעיות לב

,  אבדן מקום העבודה
  ,כשלון בעסקים

,  כשלון בחיי נשואים
,  מערכות יחסים הרוסות

,  סמים , הידרדרות לפשיעה
,  המערכת החיסונית אובדן

,  תקלות
,  תאונות
,  נכות
. מוות

 גופני
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הכוחות הפנימיים 
עשר אינטליגנציות רגשיות 

 

. תחושות נשלטות ונולדות באמצעות השכל והגישה לחיים
.  השכל הוא שיוצר את התחושות ולכן רק השכל יכול לשנות אותן

. ערוצים פתוחים ישכללו את היכולת ליצור מציאות חדשה
 

תיקון אבחון חוסר איזון כוחות 

/  לא מאמין/בספקאור 
/ למה זה קורה לי

מבחין באור דרך 
/ לא רוצה/החושך

. הכל מקרי
 

/ מתקשה להחליט
/ מאשים אחרים

לא מאמין באנשים 
/ רואה שחורות

. עולם רע

הייה בוודאות  
/  שהכל לטובה

/ הכל בא מצד האור
הסר לחם בזיון תרוויח את 

. האור

/  אין התחלותבראשית 
/ פחד מהצלחה

. לא חסר
 

לא / דימוי עצמי נמוך
/ זקן/ מגיע לי

. לא שואל וחוקר
 

/ הכלה/ צמצום
/ עשה מעשים טובים

. החיים מתחילים כעת
 

/ מנוהל על ידי פחדאהבה 
/ פוחד לחיות ולמות

/ לא מסופק/קמצן
. לא מכבד אחרים

 

/ מנותק מקרובים
/ פוחד מתחושות

/ פוחד לגעת
. אין שמחה

/ תאהב את עצמךבפחד
/  שרוף קארמה

/ הפוך מחלה לחמלה
. שמחה כמצפן להצלחה

/ לא נמצא בהוויהחופש 
פועל מתוך אילוצים 

 

פועל / נמצא בתגובה
כמו אוטומט 

/  כוח התנגדות וההיפוך
. הייה בהשפעה

/ חושב שלילי ורעמחשבה 
/  בדאגה/עין הרע

נוקשה / רציני

/ מפוזר במחשבה
מתבצר / בדאגה

תדמית  /בקליפות
 

שיתוף וחשיפה , דיבור
/  מחשבה חיובית

התחבר לילד שבך 
 

/ חוסר סובלנותאחדות 
/ לא שלם עם עצמו

. הרס ושנאה עצמית
 

/ משנה אחרים
לא מכיל שונות 

-  עבודה עם זמנים 
/ עתיד/הווה/עבר

. בבקשה/תודה/סליחה

לא מבחין בסכנה התבוננות 
. המתקרבת

 

לא מכיר את /טועה
עצמו ואת הסביבה 

הכר את עצמך 
דרך המשוב 

לא /פוחד משינויריפוי 
/ לא לומד/צומח

. נמצא בכאב ומחלות
 

לא מזהה את הסיבה 
. ואת הרווח המשתנה

/  תלמד
/  תערוך שינוי קטן

. מצא חלופה לרווח

/ לא לומד איך ללמודחיסון 
למה זה קורה / "קורבן

." דווקא לי
 

/ ווכחן/צדקן/ידען
/ מאשים/מתלונן

. לא מקשיב

דע שאינך יודע שאינך 
יודע שאינך יודע 

. לא מקבל את המצבגילוי 
פועל הפוך /מתוסכל

. חמדן/מהאמונות

אין עבור מה לקום 
מקבל לעצמו . בבקר
לא מבין את /בלבד

. העולם

/ צור משמעות
/ מצא את הייעוד
. צור מטרה נעלה
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אינטליגנציות חסומות 
כמעכבי הצלחה  

 

חסימה / קלקול ליגנציהאינט 

עולם רע חסר סיכוי /הכל מקרה/הכל לרעתי/ כל העולם נגדיאור  1

פחד משינוי /אין התחלות חדשות/לא שואל/לא חסר/לא רואהבראשית  2

חסר שמחה /לא מסופק/קמצן/לא אוהב את עצמו/לא חוקראהבה  3

פועל מתוך אילוצים וחוסר ברירה / לא זוכר/בתגובהחופש  4

לא מאמין במחשבה חיובית /לא מכבד אחרים/מאשים/מתלונןמחשבה  5

לא מכיל אחרים /אופי של רוצח/רוצה לשנות את העולםאחדות  6

לא מבחין בטעויות  /לא מכיר את עצמו/נואף/נמצא בבלבולהתבוננות  7

לא פתוח /לא לומד/לא צומח /(גם דעת)גונב /פוחד משינויאימון  8

לא פתוח לידע חדש / צדקן/ווכחן/מסית ומדיח/יודע הכלחיסון  9

מאוכזב ומתוסכל /לא מקבל את המציאות/חומד אשר לאחריםגילוי  10

אינו מאמין שניתן לחולל שינוי , לא רואה אפשרויות חדשותאיזון א 

לא בוחר עיתוי ומינון נכונים /מתחשבן עם הזולתחוכמה ב 

לא מרוצה ממה שיש /מחפש תמיד יותר/ עוני/בלי חיוניותעושר ג 

פועל ממניע רע ומקבלה /שם כוונה רעה/מזייף/עורך השוואותזרע ד 

חם מזג /מגיע לי/אגו/רואה מה שאחרים רואים/חושך/אנוכיותראיה ה 

ללא משמעות /חסר משמעת/עקשן/רכושני/ריקני/לא מקשיבשמיעה ו 

לא רגיש /מזייף/לא אוטנטי/פזיז/כפל לשון/שקרים/חי בניגודיםריח ז 

מאויים /לשון רעה/לא מכבד את המילה שלו/שולף/שגוי/סגורדיבור ח 

לא מתחשב /לא ישר/פזרן/קנאי/רודף כבוד/חסר טעם/נהנתנןטעם ט 

עסוק בפרטים /לא רואה שלם/פזיז/ביקורתי/מעשה אסורמעשה י 

נצמד למה שיש בקנאות /לא מעביר הלאה/מוות/פחד נטישהחיים כ 

לא מחבק /לא נוגע/עצל/ריקני/הססן/שומר סוד/שיפוטיותתשמיש ל 

נותן כדי לקבל /חמקמק/סוחב ומייצר קארמה/נוקם ונוטרמים מ 

הרס עצמי /קנאי/אכזרי/נקמן/קיצוני/אין יעדים/ממהר ליעדדרך /הלוךנ 

פטפטן /הרפתקן/כועס/חסר אמונה/לא מתרגל/לא מתמידבטן /רוגזס 

מרובע /קמצן/נוקשה/חומרי/קר/עסוק בדאגה/משחק באגומוח /שחוקע 

לא שולט ברגשותיו /כבול לידענות ולצדקנות/ עבד של עצמוממשלה פ 

פועל נגד  /איטי/קר/רצון לקבל/מרחף/שנאת חינם/פחדלב /הרהורצ 

לא ריאלי /לא מתמיד/חסר משמעת/יוצר אשליה ומאמין בהתא /שינהק 

לא מכיל אחרים /לא מקבל את עצמו/חיה/מלחמה פנימיתשלום ר 

נותן כדי לקבל / רצון לקבל לעצמו בלבד/אש שורפתאש ש 

מתעב תכנים /מתרשם ממראה חיצוני/אכזר/דין/כיעור/קללהחן ת 
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 החסמים להצלחה 32
. מסודרים לפי סדר הופעת האינטליגנציות בארבעה רבדים

 

אני לא יכול ל עשות את זה – א 
לא מוכן יותר לתת מעצמי  – מ 
אין לי רעב לכלום  -  ש 
זה הגורל שלי , אין לי מזל – 1
הצעד הראשון קשה לי   – 2
זה מפחיד אותי   – 3
לא יאפשרו לי , אני כבול – 4
יש לי מחשבות שליליות  – 5
אני רוצה לשנות את העולם   – 6
הסביבה שלי מתנגדת  – 7
לא למדתי מספיק בחיים  –  8
לא יודע איך לעשות את זה  -  9

קשה לי לקבל את המצב  – 10
התזמון שלי גרוע  –  ב 
אין לי מספיק כסף  – ג 
אני לא מצליח להתרכז  – ד 
ככה אני  , אני כזה– כ 
אני לא מספיק טוב   – פ 
אני כל הזמן מתווכח עם עצמי -  ר 
אין לי סנכרון בין הרגש לשכל  – ת 
אני לא רואה את זה  – ה 
אין לי משמעת  , קשה לי להתמיד– ו 
מסדרים אותי תמיד  – ז 
מורידים אותי כשאני מדבר על זה  – ח 
אין לי טעם בדברים האלה  – ט 
אני לא בן אדם של עשייה  – י 
אני לא איש טכני – ל 
אני לא יודע מה אני רוצה  – נ 
אני לא מאמין בעצמי  -  ס 
כדי להצליח צריך לעבוד קשה – ע 
קשה לי להתחייב  – צ 
אין לי חלומות גדולים  – ק 
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?  מה הם החסמים האישיים שלך
 בכל מעגלי רשום את המחשבות השליליות שעוברות לך בראש

 .בריאות, כסף, קריירה, זוגיות, אהבה: החיים
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
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 ............................................................................................. 
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  .............................................................................................
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על רגל אחת 
 
 
 
 
 

?  שניות60כמה פעמים אתה יכול לקפוץ על רגל אחת במשך 
 

: ................................... תשובה
 
 
 
 
 

.  שניות וספור כמה פעמים קפצת60כעת קפוץ במשך 
? האם אתה קרוב להערכה שלך את עצמך
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מה הרווח 
 ?שלך

 
 

 
 

הסיבה היא גם הרווח 
.  הרווח הנובע מכשלון הוא הסיבה לכשלון

. כאשר אדם מוצא את הרווח לפני הופעת הכשלון הוא ימנע את הכשלון
הוא . תקלות הן מערכות אזעקה שמודיעות לאדם שהוא כשל בהבנת הרצון שלו והייעוד שלו

הוא נכשל בתחושות הבטן ובגד באמונות שלו ואז , נכשל בהבנת התפקיד המיוחד שלו
לתקן , לקבל החלטה, לחשוב, להתבונן, כעת הגיע הזמן לעצור. הופיעו החסמים והתקלות

.  ולהתחיל את החיים מחדש

 
הרווח של גילה ממחלת הסרטן 

הרווח של שירה מהפרעות האכילה 
הרווח של דני מנדודי שינה 

 . בריחה מאחריות, עצלות,  תשומת לב–יש רווח " כישלון"גם ל

 
" מחלה"תעלם ה, תמצאו חלופה לרווח, היא הרווח" מחלה"הסיבה ל

,  הרווח שלך
הוא תמיד  

. אהבה ומוצריה
... מבט אוהד, פרח, לטיפה, תמיכה, מחמאה, פרגון, חיבוק
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.  סליחה -דין – קארמה
אינטליגנציה של חופש 

על פי  .הוא המנוע לחיים ולמוות, חוק השכר והעונש, בודהה קבע כי חוק הסיבה והתוצאה
על  .התוצאה של שריפת קארמה זה להפסיק להיוולד מחדש ואז לא נצטרך למות, הבודהיזם

התוצאה של סליחה ומחילה שלמה היא שנפסיק למות ואז גם לא נצטרך , פי חוכמת הקבלה
. להיוולד מחדש

 
. קארמה היא אשליה של המוח

כדי . המחשבה יוצרת אמונה שמשעבדת אותך
להתנגד לשעבוד אתה פועל הפוך מהאמונה של 

כדי . דין וקארמה– עצמך וכך אתה יוצר בעיה 
. לשרוף קארמה צריך לעבור תהליך סליחה

המאמר והתהליך לשריפת קארמה מפורטים 
ויסבירו לך איך לשרוף קארמה ואיך לבצע תהליך 

. של סליחה
פעל , אל תעשה קיצורים ואל תייצר חלופות

. במדויק על פי הנאמר
? איך אתה יודע שיש לך קארמה שלילית עם אדם אחר - 
? איך אתה יודע שצריך לבצע תהליך של סליחה - 

, אם אין לך אפשרות לנהל קשר עם אדם כלשהו כפי שיכולת פעם לנהל אותו
כיצד  .זה גם הסימן שצריך לבצע תהליך סליחה, זה הסימן שיש לך קארמה עם האדם הזה

? זה קורה
 

. ייעוד/ גורל תכלית 
או לשמוע , אתה יכול להקשיב לקלטת כמו שהיא הוקלטה, הגורל שלך הוא כמו קלטת שמע

אתה מחליט מה , אתה מחליט מה מתאים לך ומה לא. או לשנות ולהוסיף, קטעים נבחרים
. אתה בוחר את הייעוד שלך, טוב ומה רע

 
. קלקול

אתה אדם שמושך " רוצה לעצמו בלבד"אתה בחזקת , בדרך אל הייעוד שלך אתה רוצה הכל
אתה עובד . יוצר קצר, מתקן אחרים– מפחד , אתה לחוץ. אליו דברים בלי אבחנה כמו אדמה

, אתה ממציא סיפורים– כועס – אתה שופט – אתה צופה על החיים – אתה בתגובה , מהאגו
אתה , אתה משפץ את האמת לפי הצרכים שלך ואז אתה עושה מעשים שאינך שלם אתם

קליפות ומייצר תדמית הפוכה למי שאתה באמת כדי להצדיק את ההתנהגות "מתכסה ב
ואז אתה מתכנן , אתה מייצר דין, אתה מייצר קארמה, אתה פועל בניגוד לאמונה שלך, שלך

. לעצמך עונש
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. חופש הבחירה
קארמה הוא מצב בו אתה יוצר השקפת עולם ואמונה ופועל הפוך מהאמונה ומהשקפת 

. אתה פועל נגד עצמך. העולם שלך
אתה מגיב במקום - אתה פועל כאוטומט , אתה בוחר לפעול בקצר במקום בכוח התנגדות

אתה , אתה רוצה לשלוט על אחרים, אתה רוצה להיות ידען, אתה רוצה להיות צודק, להשפיע
אתה מעמיד פנים שאתה שלם , אתה רוצה להרגיש עליון וטוב יותר מאחרים, מנצל אחרים

אתה משנה את , צער וכעס סביבך, אתה מייצר כאב, עם עצמך ואז אתה יורד נמוך מאוד
. הגורל שלך

 
. המשוב

אתה יכול . תקשיב, תתבונן, הם גם המראה שלך, היקום והחיים הם מגרש המשחקים שלך
. לראות את הדרך לתיקון דרך המשוב שאתה מקבל

אתה המכסה של הסיר וכמו , אתה מבחין שאתה בסך הכל בן זוג של מי שכועס עליך
. מצאתם מין את מינו
אתה כבר  ".מואר"כדי להיות , כדי לראות משהו חדש לעצמך" לא כלום"צור ניקיון ומצב של 

" במומו פוסל, הפוסל"מבין ש 
 

. ההשפעה
– אתה שחקן במגרש החיים . אתה מקבל שפע, כאשר אתה מוכן להשפיע על החיים שלך

ברגע . אתה יכול לשנות את הגורל, אתה המוכנות שפוגשת את ההזדמנות– אתה בתיקון 
הזמן ואת המקום המתאימים , בחר את הדרך, ישתנה העולם כולו עבורך, שאתה תשתנה

. בצע שינוי מתוך בחירה חופשית שלך, ביותר לביצוע השינוי
 

. שרוף קארמה
כאשר אתה פועל עם כוח ההיפוך . כאשר אתה מפעיל את כוח ההתנגדות במקום ליצור קצר

בקבלת ההווה וסליחה במקום פחד , כאשר אתה בחמלה במקום מחלה. במקום האוטומט
אתה מכין את עצמך לביטול הדין , אתה מכין את עצמך לתיקון, אתה מתחיל בשינוי- וכעס 

. אתה עומד לחזור לחסד ורחמים ולשנות את גורלך. והעונש
אי העברת מידע . אל תעביר מידע לאחרים על הקצר, התבונן, עצור, אם נוצר קצר בתקשורת

. עוצרת את תהליך העצמת הקארמה
 

. מבחן השמחה
. לאחר שתשרוף את הדין בדוק אם חזרה השמחה במקום הכאב והקארמה שיצרת

אתה , אתה במקום הנכון, אם חזרה השמחה. השמחה שלך היא המצפן אל הייעוד שלך
בדוק אם המוכנות שלך עדיין לא פגשה את ההזדמנות , אם לא חזרה השמחה. בייעוד שלך

. בגלל הזמן או המקום שלא התאימו או שאולי אתה עדיין במחלה ולא בחמלה
. בדוק היכן אתה שוב מספר סיפורים ולא אמיתי, אם המשוב שקיבלת אינו כזה

תקבל , היכן שאתה מביא סיפורים, היכן שאתה מביא אהבה תקבל משוב של אהבה- זכור 
. סיפורים

. אתה המשוב של עצמך, אתה הוא מה שאתה מביא אל הסביבה שלך
 

: תשעה שלבים לסליחה ושריפת קארמה שלילית- תהליך 
ישנם מקרים בהם . מוקדמתהכנה דורש תהליך שריפת קארמה שלילית הוא תהליך ש

וישנם מקרים בהם ההכנה האמיתית מתבצעת , (ימים)ההכנה יכולה להתבצע בזמן קצר 
התהליך לא יצליח , אם מנסים לשרוף קארמה ללא מוכנות של ממש. במשך חודשים ויותר

להביא אור למערכת , לשרוף קארמה משמעו להשפיע על התהליך. ויכול אף להחמיר
אתה , ברגע שאתה מזהה את הקארמה ומוכן לשרוף אותה. היחסים ולשנות אותה מהשורש

אתה מפעיל את . בצדקנות, בידענות, אתה מפסיק להיות בתגובה, מפסיק לפעול כאוטומט
. משנה את הגורל– כוח ההתנגדות ואת כוח ההיפוך והופך להיות המשפיע 
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כמו . קיים צורך בהכנה מסודרת ואמיתית כדי שהתהליך יצליח. ההכנות כשלב עיקרי. 1

האימונים צריכים להיות ארוכים . ספורטאי שמתאמן ומכין את עצמו במשך זמן רב לתחרות
. ההכנה היא רוב העבודה בתהליך שריפת הקארמה. כדי שקפיצה אחת תצליח כמו שצריך

כמו התרגשות שאוחזת בך לקראת , אתה מרגיש את המוכנות בכל גופך, ברגע שאתה מוכן
להכין את עצמך לתהליך שריפת הקארמה היא להכין את הקרקע כך שתהיה . ההופעה

בשלב הזה שתף אחרים בכוונות שלך לשריפת .. פורייה מספיק לקבל את הזרע החדש
. קארמה

 
". קצר"יש לך חלק בלתי נפרד ב, להגיע להבנה שיש לך חלק בכל מה שהיה– החלק שלך . 2

החלק החשוב כאן . גם אתה עשית או לא עשית משהו שהיווה חלק בתהליך יצירת הקארמה
. אין שום עניין בחלק של האחר למרות שברור שגם לו יש חלק בתהליך, הוא רק החלק שלך

החלק של האחר לא יכול היה . בשריפת קארמה לא מתעסקים כלל עם החלק של האחר
דבר על הפער בין האמת . ואותו אתה הולך לבדוק ולהציג, להיות לולא היה קיים החלק שלך

דבר על . רצוי לדבר על הרווח שיוצא לך כאשר אתה באמת בנתינה, לבין הסיפור שהמצאת
, דבר על היהירות שלך, התלונות כלפי אחרים במקום לקחת את האחריות לשינוי על עצמך

באופן הזה אתה רואה ביתר בירור את . חשוף את עצמך מול הסביבה, על הידענות שלך
" טעות"היכן עשית , היכן שיקרת לעצמך, אתה רואה היכן סיפרת סיפורים, החלק שלך

. שיצרה את הקצר
 
רשום ופרט את כל הדברים – הכן רשימה מסודרת ומפורטת של החלק שלך – רשימה . 3

. שעשית או לא עשית שייצרו את המצב
 
מה יכולת להרוויח לולא המציאות , בדוק מה המחיר שאתה משלם עבור הקצר– המחיר . 4

. כתוצאה מהקארמה, מה אתה מפסיד כתוצאה מהסיפור שהמצאת, הקיימת
 
הפסק , הפסק להאשים אחרים, קח אחריות להשפיע על התהליך– אחריות להשפיע . 5

. תבין שרק אתה ראית את הדבר כפי שראית ושהמציאות היא פשוטה ושונה. לספר סיפורים
 
הייה בקבלה , התמקד במערכת היחסים החדשה שאתה רוצה ליצור– לחולל שינוי פנימי . 6

אתה לא יכול , הבן שהשינוי האמיתי נמצא בתוכך. הייה בסליחה ואהבה, וחמלה כלפי האחר
קבל . וכל עוד אתה רוצה לשנות את האחר אתה לא רואה את המציאות, לשנות את האחר

הייה מוכן לבקש . את האחר כפי שהוא והבן שרק אתה יכול להשפיע ולחולל את השינוי
. סליחה ללא הרצון שגם האחר יבקש סליחה ממך בחזרה

 
תרגיש התרגשות , תרגיש כמו כלי שעומד להתפוצץ, ברגע שאתה באמת מוכן– מוכנות . 7

. ומוכנות בכל כולך
ההכנות שלך לשריפת דין מתקבלות אצל האדם האחר בדרך שלא תמיד אתה מודע לה "

(. 2005. ד,לוסקי)" הוא יהיה מוכן לקראתך, וכאשר תהייה מוכן
 
אתה יכול , אתה יכול לקבוע פגישה עם האדם שעימו אתה רוצה לשרוף קארמה– הביצוע . 8

. (רק כאשר שאר האפשרויות לא מסתייעות)להתקשר אליו או לשלוח מכתב 
אני מבקש לפרט . אני מבקש סליחה ממך"– התחל ישר מהמשפט , ללא הקדמות וסיפורים

ספר ופרט את כל הדברים שעשית או אמרת שיצרו את המצב ". על מה אני מתנצל בפניך
לא , לא להודות, לא לחבק, לא להגיב, בקש מהצד השני לא לתת תמורה. ובקש סליחה
זה יהייה כמו קיבלת , אם האדם בצד השני יודה לך או יבקש סליחה גם כן. לבקש סליחה

למקום בו הכל אפשרי , ואז התהליך לא יגיע לנקודת האיזון (לתת על מנת לקבל), תמורה
כדי לקבע ,  ימים3ובקש ממנו להיות כך לפחות , לכן אל תאפשר לצד השני להגיב. ביניכם

. את המקום הנקי בו הכל אפשרי מבחינתך
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. הדרך לבדוק האם באמת שרפת קארמה היא דרך המשוב– בדיקה . 9

ואתה התרגשת בחזרה מההתרגשות של הצד , והצד השני התרגש ממך, אם היית נרגש
. שרפת קארמה, הצלחת– השני 

אם . שוב סיפרת סיפורים וזייפת, לא היית אמיתי, אם ההתרגשות לא נוצרה באחד המקרים
התוצאה של שריפת . עליך להתחיל את כל התהליך מהתחלה, ברצונך לשרוף קארמה באמת

. חופש ושחרור אמיתי, קארמה היא שמחה ואהבה
לשרוף קארמה עליך ,  ולהגשים את היעדים שלךכדי לסלול נתיב פתוח את ההצלחה

 . תיקוןיצורלשלילית ול
 
 

: פעולות לביצוע
 בקש סליחה .1
 התאם אמונה למעשים .2
עשה מעשה טוב אחד ביום  .3

 
 

 'מדיטציה א
'  מדיטציה עם האות א

תסייע לך למצוא את הרצון החופשי 
 הווריאציות האפשריות  5בכל ' תהגה את האות א

ָא ִאָא ָא ֻא ָא ֵא   ָא ֹא
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מהות החופש  
? האם אתה יכול להיות וגם לא להיות בכל מקום בו אתה נמצא

? עם החיים, עם הילדים?, בעבודה בזוגיות

 
. הגילוי

? מצב?  אדם?על מי אתה כועס, תשאל את עצמך

? איזה עניין לא סגור
? האם יש אדם בחייך שפעם יכולת להזמין אותו לארוחת ערב והיום אינך יכול

? האם יש אדם שאינך יכול לא להזמין אותו כאשר אתה מארגן אירוע
? האם יש מצב שאינך יכול לחזור אליו

 
 

. רשום כאן שמות האנשים או המצבים
. תאר באופן מסודר מה לא סגור עדיין

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................  
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תרגל . נסח מכתב לשריפת קארמה עם אדם אחד
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................. 
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................  
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................. 
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................. 

.   פסיכודרמה.סליחה בקבוצהתרגל 
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................  
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צחק על המצב - תהליך 
 . דקות5תנשום נשימות ארוכות במשך , שכב על הגב, עצום עניים .1
 . דקות20הייה שם . תבכה, תצעק, תעבור לנשימות קצובות ומהירות .2
 .קבל את עצמך כעת כדי להתכונן לעתיד אחר, כעת תרפה .3
 .להפוך כשלון למנוף להצלחה, זה הזמן להפוך בעיה לחוויה .4
. זה הזמן להתבונן בעניים לכל הבעיות והכשלונות ולצחוק .5

לצחוק על איך שזה מצחיק להיות , לצחוק על המצב, לצחוק על עצמנו
זה הזמן להתחיל את המהפך . במקום שאינך רוצה להיות
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 של כל המחשבות השליליות" תשליך"בצעו תהליך 
קחו את הנייר , רשמו כאן והעבירו אחר כך על נייר את כל המחשבות השליליות

 .או קרעו אותו לגזרים קטנים כך שלא ישאר ממנו זכר, ושרפו אותו
 

 ............................................................................................................................
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 שדה פרחים
 

.  להתבונן על המחשבות ולשנות אותן בהתאם למציאות שרוצים:מודרךדמיון 
 

ראו את המחשבות שלכם כשדה .  נשימות עמוקות3עצמו עיניים וקחו , שבו בנוח: "מנטור
סלקו משם את הקוצים ואת כל מה שלא ,  לכו בדמיונכם לטיול בשדה הזה, פרחים ורודים

שנו את המחשבות שלכם . שלוו וטוב, דמיינו את שדה הפרחים למקום יפה. ניכםימוצא חן בע
ראו כיצד שינוי המחשבות שלכם משנה את . שדה של פרחים- דרך הדימוי שנתת להם 

. הוורודה כפרחים בשדה, ראו את המציאות החדשה, המציאות שלכם
טיילו , דמו את עצמכם בתוך גופכם. כעת דמו את עצמכם לגוף מיניאטורי או לנקודת אור

רפאו את מה שלא מוצא חן , שפרו, תקנו, בחנו את האיברים השונים, בתוך הגוף שלכם
 ".בעיניכם

 
 הריסת חומות

 
אתם נמצאים ביער סבוך ולפתע .  נשימות עמוקות3עצמו עיניים וקחו , שבו בנוח: "מנטור

.  אתם מוצאים את עצמכם מול חומה
הקרובים והמשפחה שלכם ולכולם יש , החברים שלכם, אתם רואים מסביבכם אנשים רבים

הם קפואים לגמרי לנוכח החומה ויש , יש כאלה שעומדים ליד החומה ואינם זזים. חומות
. עולים ומטפסים מעלה מעלה, כאלה שבונים את החומה שלהם

הידע החלומות , הסקס, הכסף, החברים, האחים, אתם מבחינים שהחומות הן ההורים
לכל אחד יש את החומה שעוצרת אותו או החומה שעליה הוא בונה את . המראה שלכם

. החיים שלו
. או פוחד מהחומה שלו, כל אחד מטפח חומה משלו

 , המשימה שלכם היא לעבור דרך החומה שלכם
 !את זהאתם עושים אתם רואים בבירור איך 
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משימות לביצוע – רשימות - תובנות - סיכום התהליך 
.............................................................................................
.............................................................................................
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 ?מהי הצלחה
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? מהי הצלחה עבורך
וראיתי אנשים שרצו , לשעה ₪ 10ראיתי אנשים שהצלחה עבורם היא תוספת שכר של 

.  מליון שקל50להקים את העסק העשירי שלהם בהשקעה של 
. עבדתי עם אנשים שהצלחה עבורם הייתה קשר של אהבה עם בת הזוג שלהם

. עבדתי עם אנשים שעבורם הצלחה היתה אם יהיו מסוגלים ללכת שוב על שתי רגליים
. מ" ק30וגם ראיתי אנשים שהצלחה עבורם היא להשתתף במרתון ריצה של 

. כל אדם וההצלחה שלו.  הצלחה היא עניין יחסי ואישי
 
 

.  משימה
? מהי ההצלחה עבורך, רשום

 

.............................................................................................
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סולם ההצלחה ופירמידת הצרכים האנושית 
הם יוצרים רצונות מנוגדים , הרבדים השונים בסולם ההצלחה מבטאים את כל היש

, לכל אדם יש צרכים שונים. ומשלימים המאפיינים צרכים ואתגרים משתנים לחיים מלאים
. לפי החלוקה לרבדים של סולם ההצלחה, במהלך חייו ובמהלך התפתחותו, להם הוא נזקק

מסודרים בצורה , פירמידת הצרכים האנושית מתארת את גורמי ההנעה של בני אדם
אי . 2(1960מסלו )קודם למילוי צרכים חיוניים פחות , כאשר מילוי הצרכים החיוניים, היררכית

, חוסר איזון זמן ממושך. מילוי של חלק מהצרכים האנושיים יוצר חוסר איזון ברובד החסר
. יגרום לתקלות ולחסמים

כאשר בבסיסה נמצאים הצרכים , נהוג לתאר את מדרג הצרכים כמבנה של פירמידה
הופכים , ככל שעולים בפירמידה לכיוון הקודקוד. היסודיים הדרושים לקיומו הפיזי של אדם

מתעוררים הצרכים של , כאשר מתמלאים צרכים משכבה נמוכה יותר. הצרכים לרוחניים
לכל סוג של צרכים מלווה ניתוח לגבי מה קורה כאשר צרכים אלה אינם . השכבה שמעליה

: מתמלאים
, אבות המזון, מים,  נשימה: נמצאים בתחתית הפירמידההצרכים הפיסיולוגיים. 1

.  ושינה, שמירה על טמפרטורה
, כאשר אלה מסופקים. צורך זה נמצא מעל הצרכים הפיסיולוגיים:  הצורך בביטחון.2

, בהיעדר סיפוק של הצורך הזה. יציבות והגנה, בטחון, מוטרד האדם מהצורך לשקט
. מתח ושורה של התנהגויות הנובעות מן החוסר הזה, מתפתחות חרדות 

, ילדים, אהבה, בחברים. הצורך ביחסים עם אנשים אחרים:  הצורך באהבה ובשייכות.3
. 'חרדה חברתית וכד, אי סיפוק צורך זה גורר תחושות של בדידות. תחושת שייכות קהילתית

, תארים, מעמד חברתי- יש להבחין בין הצורך בהערכה של אחרים : הצורך בהערכה. 4
עצמאות , הישגיות, בטחון עצמי- לבין הצורך בהערכה עצמית ; פרסום וכוח פוליטי, הכרה

תסביכי נחיתות ודימוי עצמי , עולות תחושות של חוסר בטחון עצמי, בהיעדר צורך זה. וחירות
ארבע השכבות הראשונות של . שמעוררים בעיות נפשיות והפרעות פסיכולוגיות, נמוך

כל . הוא אינו חש דבר– ולאחר מילויין , הן כאלה שבהיעדרן מרגיש האדם חוסר- הצרכים 
שנחוצים לאדם לשמירה על בריאותו הפיסית והנפשית , הצרכים הללו הם צרכים קיומיים

עלול להוביל להתפתחותן של הפרעות , חוסר חמור במילוי צרכים אלה בילדות. (1970מסלו )
יהיה מרוכז , האדם שסבל מחסור חמור כזה. ולפגיעה בתפקודו, בהתנהגותו של האדם

. במשך כל חייו בתחושת תסכול והחמצה 
צורך זה אינו מגיע לידי סיפוק או . הצורך במימוש עצמיהוא , הצורך החמישי והעליון. 5
. למימוש מלא של היכולות, ליצירתיות, לעושר פנימי, זהו צורך מתמשך לביטוי עצמי. איזון

המניעים שעומדים מאחורי . נדיר במיוחד, שאינו קיומי כמו ארבעת הקודמים, מילוי צורך זה
, ייחודיות, חיוניות, שלמות, חיפוש אחר יופי, מוסריות, חיפוש אחר האמת: הגשמה זו הם

כאשר אנשים ממלאים את הצרכים . משמעות, עצמאות, משחקיות, עושר, פשטות, צדק
הם סובלים – אך אינם מצליחים להגיע למימוש עצמי , (ארבע השכבות הראשונות)הבסיסיים 

(. 1970מסלו )' ייאוש וכד, ניכור , כמו דיכאון , מבעיות פסיכולוגיות שונות
. ההוליסטי, מילוי הצרכים האנושיים בכל הרבדים של סולם ההצלחה יוצרים את השלם

. הם מבטאים רצונות מנוגדים ומשלימים המאפיינים צרכים ואתגרים משתנים לחיים מלאים
הם המפתח לבריאות , "שיטת לוסקי"על פי , מילוי הצרכים האנושיים בכל הרבדים

.  הוליסטית
 

 
 

                     
2

לפיו אדם יעבור מצרכים ברובד ראשון לצרכים ברובד שני רק אם , פיתח מדרג צרכים אנושיים, פסיכולוג, אברהם מסלו 

. בדרך זו הוא יצר מדרג לצרכים אנושיים, השיג את הצרכים ברובד הראשון
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סולם 
הבריאות

הסולם על פי מסלו

צרכים גופניים . 1

הצורך באהבה ושייכות. 3

הצורך בביטחון. 2

והכרה, תארים, מעמד חברתי, הצורך בהערכה. 4

הצורך במימוש עצמי פנימי ויצירתיות. 5

.פירמידת הצרכים האנושית מתארת את גורמי ההנעה של בני אדם

7

רובד גופני

רובד רגשי

רובד שכלי

רובד רוחני

 
 

התנועה בין ארבעת הרבדים של סולם ההצלחה 
התנועה מלמטה למעלה ומלמעלה למטה בתוך סולם ההצלחה היא שמאפשרת שילוב 

כאשר אין מילוי של צרכים אנושיים באחד . כל הצרכים לכלל עיצוב אישיות אדם שלם
דרך , מציעה כלים אחדים לאיזון בין הרבדים" שיטת לוסקי"תבנית . נוצר חוסר איזון, הרבדים

. אימון האינטליגנציות החלשות ובאמצעות תרופות לוסקי לתמיכה וחיזוק הרבדים החלשים
העולם , העולם האובייקטיבי - (רבדים)אישיות האדם מתחלקת לארבעה עולמות 

קינג מדגיש ומחדד את הצורך באיזון בין . העולם הסימבולי והעולם ההוליסטי, הסובייקטיבי
 . 3(1988קינג )הרבדים דרך תנועה בתוך סולם ההצלחה 

צבע . ההנחה היא שלכל דבר יש התחלה וסוף, (רובד גופני)בעולם האובייקטיבי 
. בני אדם, חיות, מציאות של צמחים, תחושת הקור, שירת הציפורים, ריח הפרחים, העצים

לאסוף מידע ולעבדו במסגרת ניסויים אמפיריים הם , להריח ולגעת, דברים שאפשר לראות
הביטוי של העולם האובייקטיבי הוא נפרדות והוא חיצוני לאדם  .תבנית חשיבה אובייקטיבית

בעולם . בעיני המתבונן זה נראה מובן מאליו ומתקבל כאמת אפשרית יחידה, המתבונן
ברובד זה האימון מתבצע באמצעות . (מדעית)האובייקטיבי הכל מדיד ויש רק אמת אחת 

. תזונה, תנועה, צמחים', מסג, ניתוחים, תרופות
האמת אינה אחת . הכל נמצא במעגל אחד, הכל קשור (רובד רגשי)בעולם הסובייקטיבי 

, הוא חש עצמו חלק מהם, אדם מודע לאאורה ולכוחות הפועלים סביבו .וכל דבר נכון ואמיתי
האנרגיה היא תקשורת , העבר והעתיד מתרחשים בזמן הווה. יחידה אחת בלתי נפרדת

מכאן שכל פגיעה באדם . מחשבות ותחושות מועברות בדרך טבעית מאדם לאדם, טבעית
איזון , ברובד זה האימון מתבצע דרך שילוב אמנויות. אחד או בטבע היא פגיעה בכל אדם

. ועוד, אבנים, שיאצו, הילינג, העברת אנרגיה, אנרגטי

                     
3

. קינג הוא אנתרופולוג שחקר את השמנים בהיבט של בריאות הוליסטית' סרג 
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. האדם הוא חלק מכל דבר, הוא עולם של סמלים (רובד שכלי)העולם הסימבולי 
והאדם כותב או , והזריחה היא נגיעת האור של הבורא, הציפורים שרות את הבטחת השמחה

גם החלום הוא סמל ולכן המציאות היא חלום . מצייר כדי לתפוס את הסמליות של הרגע
כדי לשנות את . כל התנסות בעולם הסימבולי הוא השתקפות של האדם. שאפשר לשנותו

אדם יכול לשנות את מה שהאירוע מסמל עבורו או לשנות את עצמו כך , ההתנסויות
זה כלי מצוין כדי להבחין איך אמונות . שההשתקפות שלו תשתנה ואז גם האירוע ישתנה

 .משתקפות בגוף ובהתנסויות ואיך תנאים ומערכות יחסים משתנים כאשר אמונות משתנות
ברובד זה האימון  .בעולם הסימבולי המשמעות שיש לכל דבר היא המשמעות שאדם נותן לה

מנטרה , מחשבה חיובית, דמיון מודרך, פתרון חלומות: כגון, מתבצע דרך שיטות אימון שונות
. ובסוגי האימון בהם נדרשת אמונה של המתאמן בעצמו

. והוא חש איך אור השמש הופך לכוח, האדם הוא האור (רובד רוחני)בעולם ההוליסטי 
 .משום שלכל דבר יש זהות אחת. נוכחות האדם היא שמאפשרת לאור להיות מה שהינו

אדם יכול לשחק תפקידים והתנסויות בדרך מוצלחת כך ". אני הדבר עצמו", "הכל זה אני"
דרך , ברובד הזה האימון מתבצע דרך מציאת ייעוד ותכלית .שההתנסויות משחקות אותו

 .סליחה ותפילה
 

.   לנוע בין הרבדים לצורך שינוי פנימי
חוסר איזון יופיע כאשר אדם פועל רק בתוך רובד אחד ואינו נע בין הרבדים ואינו משלב את 

לשנות גישה ואת , אדם צריך לחולל שינוי פנימי, כדי לנוע בין העולמות. בין הצרכים השונים
לאחוז , לחוות את העולם ואת המקום בו הוא נמצא מאהבה. הכוונה הקשורה למטרותיו

, אני בתוך, אני נפרד: "שינוי פנימי מתחולל כאשר נעים מרובד לרובד .באהבה ולא להרפות
התנועה מרובד לרובד מאפשרת לשינוי להתחולל לצורך שכלול ". אני חלק ואני הדבר עצמו

 . (כסף ובריאות, קריירה, אהבה)וביצוע משימות חיים  (אינטליגנציות)יכולות 
הוא יכול להביא את הידע כמו " אני נפרד"משמע , כאשר מתאמן עסוק רק ברובד הגופני

כאשר המתאמן עולה בסולם לרובד הרגשי הוא . ולטפל ללא מעורבות" האמת היחידה"היה 
דרך זו מעצימה את , מביא את הידע שלו כאמת יחסית ובודק אותה מול תחושות המתאמן

אני ", כאשר המנטור עובד ברובד השכלי. המתאמן ומאפשרת לו לקבל אחריות על האימון
, הוא מתאים את האימון לאמונות המתאמן ובדרך זו מגייס כוחות פנימיים לאימון, "חלק

המשנה את , קפיצה קוונטית היא שינוי פנימי. 4(1997ופרה 'צ)" קפיצה קוונטית"המאפשרים 
כמו היה הוא , כאשר המנטור עובד ברובד הרוחני. 5"אימון ספונטאני"הקוד הגנטי ומחולל 

ורק הרצון החופשי של המנטור . יחידה אחת, הוא המחלה והוא האפשרויות לאימון, המתאמן
היכולת לנוע בין הרבדים היא שמחוללת את הנס . ושל המתאמן הם שקובעים במה לבחור

.  והצלחה שלמה" קפיצה קוונטית"המיוחל והיא שמאפשרת 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
4

(" 1988 )ריפוי קוונטי"ופרה הוא נוירולוג וחוקר מוח שכתב את הספר 'ר דיפאק צ"ד 
5

מייחס את  (1988)ופרה 'ר דיפאק צ"ד.  הוא מונח רפואי שמתרחש בדרך בלתי מוסברת בכלים המדעייםיריפוי ספונטאנ 

. הריפוי הספונטאני לשינוי הפנימי המתחולל אצל המטופל
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סולם 
הבריאות

קינג' הסולם על פי סרג
היכולת לנוע בין הרבדים היא שמחוללת את נס הריפוי המיוחל 

. לרפואה שלמה" קפיצה קוונטית"ומאפשרת 

עולם אובייקטיבי  

אני נפרד

הכל מדיד

יש רק אמת אחת

עולם סובייקטיבי

אני בתוך

הכל קשור במעגל 
לכל אחד אמת שלו

עולם סימבולי

אני חלק

כל אדם יוצר את הסמלים 
ואת המשמעויות לחייו

עולם הוליסטי

אני הדבר

נוכחות האדם 
יוצרת את האור

8

אדמה

מים

אש

אוויר

רובד גופני

רובד רגשי

רובד שכלי

רובד רוחני

 
 
 
 

ארבעת הרבדים . האדם הינו ישות הבנויה מארבעה רבדים המבטאים את השלם
. המאפיינים צרכים ואתגרים משתנים לחיים מלאים, מבטאים רצונות מנוגדים ומשלימים

אויר אש מים : ארבעה יסודות- החלוקה לארבעה משקפת את הקשת השלמה של החיים 
אהבה קריירה כסף : ארבע משימות חיים. דומם צומח חי מדבר: ארבע מציאויות. אדמה

הרובד .  הגוף הוא ביטוי של עולם הרגש .גופני רגשי שכלי רוחני: ארבעה רבדים. בריאות
הרובד השכלי הוא ביטוי של העולם . (העמדות והאמונות)הרגשי הוא ביטוי של עולם השכל 

כל . שהוא היכולת להגדיר את הרצון לתת או לקבל ולקבוע את הכיוון באופן חופשי, הרוחני
הרבדים השונים . וכן שמחה והצלחה ברובד אחד מופיעים בשאר הרבדים, תקלה או קושי

וממים , ומאש למים, שינוי צורה מאוויר לאש. מעידים על אותה התופעה בשינוי צורה
. זו אותה הישות שמדברת בשפות שונות. זו אותה ישות שעולה ויורדת בסולם. לאדמה

ראינו כי . ארבעת הרבדים  הם אחדות אחת שמבטאים תדרים שונים בסולם האנושי השלם
קינג )רק פעולה משולבת ותנועה בכל ארבעת הרבדים היא שמבטיחה איזון גוף נפש 

לעיתים (. רבדים)באחד העולמות , אדם נמצא ופועל, בכל רגע במהלך החיים. (1988
. באותו הזמן ממש (רבדים)או שלושה או בכל ארבעת העולמות , קרובות אדם פועל בשניים

. הדרך לשיטת לוסקי היא איזון בין הרבדים, בו אדם חי באופן טבעי (רובד)למרות שיש עולם 
כאשר אדם . אדם צריך להיות מודע לרצון לקבל ולרצון לתת שבכל רובד ולאזן בין הרצונות

כדי להחזיר את האיזון יש . נוצר חוסר איזון, אינו פועל לאורך זמן באחד מארבעת הרבדים
יש צורך לשנות , (תנועה מלמטה למעלה בסולם ההצלחה)לפעול בדרך הפוכה לטבע האישי 

" - מעגל המנטורים")בסופו של תהליך בן עשרה שלבים . גישה ואחר כך לשנות הרגלים
. תשתנה המציאות (שנדון בו בהמשך
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שמחה כיסוד פנימי 
אינטליגנציה של עושר 

 

היא אינה קשורה לעובדה שיש ,  נמצאת בפנים ואינה קשורה לגורם חיצוני כלשהושמחה
, עבודה שמביאה סיפוק, אח שהוא גם חבר, ילד שאפשר להתגאות בו, לך אשה אוהבת
שמחה היא משהו . שמחה אינה תלויה בכמות הכסף או ברמת הבריאות. פרנסה והצלחה

, אדם שמח הוא מי שמקבל את עצמו בכל השינויים. פנימי שאינו מושפע מגורמים חיצוניים
. כאשר אדם שמח הוא פשוט יודע את זה. בכל זמן ובכל מצב

העושר האמיתי נמצא ביכולת של אדם . העושר האמיתי אינו תלוי בכמות הכסף שיש לאדם
. להפיק שמחה ממה שיש לו

 

 
 

אושר כיסוד חיצוני 
אינטליגנציה של ממשלה 

 

האושר הוא אישור לשמחה הפנימית שכבר .  הוא אישור שמתקבל מגורם חיצוניאושר
אושר הוא תוספת נהדרת . מכאן שאושר קשור לגורמים חיצוניים ותלוי בהם. נמצאת בפנים

, אח שהוא גם חבר, ילד שאפשר להתגאות בו, לחיים וקשור לעובדה שיש לך אשה אוהבת
 . אושר תלוי בכמות הכסף או ברמת הבריאות. פרנסה או הצלחה, עבודה שמביאה סיפוק

. שמחה היא פנימית ואילו אושר הוא משוב ומראה לשמחה

 

 
 

אחראי ואשם 
אינטליגנציה של שלום 

 

אשמה היא כלי באמצעותו . הוא אדם שאינו מסוגל לעמוד בהתחייבויות שלקח על עצמואשם 
כאשר אדם מצביע על אשם הוא . אדם משחרר את עצמו מאחריות למשימה שעומדת לפתחו

מכריז על חוסר היכולת שלו ומבקש את עזרת הסביבה כדי שהיא תקח על עצמה את 
, התחשבות, "הנחות"אדם שמאשים הופך בעצמו לקורבן שמבקש מהסביבה . המטלות שלו

.  לאהבה שאינו יכול לקבל בדרך של הצטיינות" מושיט יד"הוא . תשומת לב
". אני רוצה אבל אני לא יכול:  "אשם אומר

הוא בוחר את המשימות , הוא אדם שעומד במחוייבות שקיבל על עצמו בכל המובניםאחראי 
.  כאשר אין לו עניין במשימה הוא משנה יעדים. ואת המחוייבויות שלו מתוך בחירה חופשית

" אני יכול אבל לא רוצה: "אחראי אומר
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שלמות ומושלמות 
אינטליגנציה של שלום וחן 

 

שלמות מאופיינת ברצון . מאופיינת ביצירתיות וברצון לחולל שינוי תמידי מתוך סיכוןשלמות 
לצמיחה , להצטיין מתוך ידיעה שעשייה יכולה לגרום לטעויות שהופכות מקור ללימידה

. שלם הוא איזון שיוצר צמיחה. ולהתקרבות אל האור
 
שלום פנימי , חיפוש ושינוי, נוצרת מתוך שונות– שלמות  .1
מותר לשגות ולכן מתקן ומתפתח  .2
לוקח סיכון ולכן מקבל סיכוי - אמיתי  .3
גמישות וספונטניות , וודאות באור, פועל מתוך אהבה .4
יצירתי  - אחראי  .5
. נותן מעצמו ולכן צעיר נצחי .6

 
 
 

אסור לטעות ולכן ,  מאופיינת בדאגה לעתיד ופחד לקחת סיכונים מנסיון העברמושלמות
 .אם בכל זאת טועים תמיד ניתן להצביע על האשמים שעושים וטועים, אסור לקחת סיכונים

. מושלם הוא סוף ומוות של כל תהליך
 

. תוקע את ההווה. פחד מהעבר, דאגה מהעתיד
 
 
ריב פנימי , חסום, מקובע– מושלם  .1
אסור לשגות ולכן אין מה לתקן  .2
מזייף כדי לא לקחת סיכון ולכן אין שום סיכוי להצליח   .3
חי בחוסר וודאות באור , פוחד .4
מוצא תירוצים והופך לקורבן  , מאשים .5
. מקבל לעצמו בלבד ולכן מייצר תקלות ומחלות .6
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משימות לביצוע – רשימות - תובנות - שיתופים 
.............................................................................................
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 שיר - מי האיש

. חוכמה: אינטליגנציה
 (ד"תהילים ל)

 
מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב 

, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה
. סור מרע עשה טוב בקש שלום ורדפהו

 

 שיר - בגלגול הזה
שלום חנוך : מילים ולחן

 
שתהיה תמיד שמח 

שלעולם לא תפסיק לשיר 
שתמיד תמשיך לגדול 
ושתמיד תישאר צעיר 
שתמיד תלך קדימה 
ושלא תאבד תקווה 
שתדע שלום וטוב 

. ושתמצא את האהבה
 

שתשכיל לחיות ביחד 
ולהישאר חופשי 

ושתוכל למצוא תועלת 
גם במצבים קשים 

שתמיד תישאר צנוע 
ושתמיד תהיה בריא 

ושתצליח שחייך 
. לא יהיו לריק

 
שיהיה לך טוב 

שתספיק לאהוב 
הו בגילגול הזה 

. הגילגול הזה
כי זה לגמרי לא קל 

להיות פה בכלל 
עוד ועוד , ועוד

. בגילגול הזה
 

שתהיה אל אחרים 
כמו שאתה אל עצמך 
שתתברך במה שיש 

ושתשמח בחלקך 
שתמצא את דרכך 

בכל דרך שתלך 
ושתדע להישרד 

. מול הגורל המתהפך
 

 ...שיהיה לך טוב
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מעגל מודעות על 
 

יד , יד ימין נותנת כף יד לשמיים, תנו ידיים, שבו במעגל: "מנחה
תנו לאנרגיה לזרום מיד ימין , עצמו עניים, שמאל מקבלת כף יד לארץ
האנרגיה מתחזקת , תרגישו את החום, שלכם ליד שמאל של השכן

האור מגיע , האנרגיה ממלאה את כל הגוף, וזורמת במעגל במהירות
האור עולה גבוה לשמיים ויורד נמוך , מלמעלה ועוטף את כל הקבוצה

  (שקט)לארץ ויוצר עמוד של אור 
  (שקט). מגן דוד עוטף את כל הקבוצה ומגן
. (שקט) X3אתם האור , אתם בתוך האור אתם חלק מהאור
 – בואו נזכור מי אנחנו ולאן אנו באים 

להפיץ את , באתי לעולם ללמוד וללמד, אני נשמה חלק אלוה ממעל
 (שקט). האור ולחוות אהבה

אמרו את שמו , חישבו על אדם יקר שאותו אתם רוצים לברך
 (שקט-  לאפשר לכל חברי הקבוצה לומר שמות ).בקול

, שלחו לכדור אור של אהבה, בדמיונכם אתם רואים את כדור הארץ
, הניחו את שתי ידכם על איזור הלב (שקט). בריאות ושפע, הצלחה

 (שקט)בקשו בקשה אחת ואמרו תודה על דבר אחד שקיבלתם לחיים 
הניחו ידיים על הרצפה ושחררו את האור בחזרה אל האדמה 

  (שקט).הטובה
  (שקט). פקחו עניים

כעת כל אחד יאמר מילה אחת שמבטא את התחושה האישית ברגע 
"  זה

.  (לאפשר לכל אחד לומר מילה אחת לסיכום)
. פרידה. קים ונשיקותוחיב, קמים
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ָא
ָא

 
 
 
 
 
 
 

מסע החיים 
 

.  אבני דרך למסע החיים4
: נוסחה לפריצת דרך ולהצלחה בכל משימות החיים

, שינוי תמונת המציאות הפנימית, הגדרת הרצון, זיהוי החוסר
 .הגדרת יעדים ויישומם צעד אחרי צעד
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. ספר בקצרה את הסיפור האישי שלך
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................. 

 
? מה חסר לך בחיים

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

 
 

.............................. ?עד איז גיל אתה רוצה לחיות
 

? למה אתה רוצה לחיות
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................  



 
  98  המדריך השלם–רפלקסולוגיה      |   

 
 

מה עושה  
מסע אנושי 

? למוצלח
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 להצלחהמסע ה
 .כל תהליך אנושי הוא מסע להשגת יעדים

 
 חוסר ,ים חסמיםנוצר, אינה מקבלת מילוי לאורך זמן (אמיתי או מדומה)כאשר תחושת חוסר 

 החוסר הוא קבוע ותפקידו .ומחלות, כאבים, תקלות, בעיותמכאן מתחילות  ,איזון וקלקול
כאשר אדם מזהה חוסר הוא . לפעולההאנושיות לגרות ולהעיר את האינטליגנציות , לחשוף

 אמונותשינוי ה.  לשנות גישה ותפיסת עולםחייבכדי להשיג את מטרתו הוא . מגדיר את רצונו
.  מילוי החוסר ושינוי מציאות, קביעת יעדים ומימושםמעבר לשלב יאפשר 

 
 

 מצב כשלון מצב הצלחה המסעשלב 
 משהו חסר זיהוי החוסרחוסר   .1

 לא יודעים מה רוצים הגדרת רצון רצון  .2

 אמונות חוסמות תמונה פנימית ברורהשינוי   .3

 הרגלים רעים הגדרת יעדים ויישומם גילוי  .4

 
 

 שלבים המסע להצלחה בארבעה
 .הרווח, המניע– זיהוי החוסר  .1
 הגדרת הרצון וכיוונו .2
 .שינוי ערכי חיים, אמונות, גישה, שינוי מחשבות .3
 .קביעת מטרות ויישומן .4

 
 

. החוסר הוא שורש הבעיה
! רוב האנשים לא יודעים מה חסר להם בחיים

רואים . התקלות והמחלות גלויים, הכשלונות, העצבות, הכאב, הקשיים
. הגוף תמיד הוא התוצאה הגלויה. גם מרגישים אותם בגוף, אותם בעיניים

, בחשבון הבנק, כאשר משהו חסר בבריאות. מה שנסתר הוא שורש הבעיה
, הסיבה לתקלות. חייבים לזהות את את הסיבה, או משהו חסר בזוגיות

, אבל גם כאשר לכאורה יש הכל בחיים. למחלות ולכאב נסתרים והם החוסר
הבריאות ובכל זאת , הזוגיות, הבית , העבודה, הכל טוב על פני השטח
עד שלא . מרגישים שיש הכל אבל כמו אין לכם דבר. מרגישים שמשהו חסר

. כי מסע להצלחה מחייב זיהוי החוסר, נכון. יימצא החוסר לא תהיו שקטים
אין , אין כבוד, אין סיפוק. החוסר תמיד נסתר והוא תמיד נמצא בעולם הרגש

כאשר אין את כל . אין אהבה, אין תשוקה, אין פרגון, אין הערכה, משמעות
.  בעצם אין כלום, גם כשיש הכל, אלה

. לכן לפני כל מסע חייבים לזהות את החוסר
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. הרצון הוא כוח החיים
! רוב האנשים לא יודעים מה הם רוצים

. רוב האנשים יודעים מה הם לא רוצים ולכן הם תקועים במה שאינם רוצים
הרצון שלך . כדי לדעת מה אתה רוצה אתה צריך להגדיר את הרצון החופשי

אנשים . נוצר כתוצאה מפעולה נכונה בין הרצון לתת ובין הרצון לקבל
תמיד יהיו מלאי ציפיות וציפיות , שנותנים מעצמם כדי לקבל משהו בתמורה

כל זה מקטין את הרצון החופשי עד כדי כך שאין לך . יוצרות הרבה אכזבות
כדי להיות ברצון החופשי אתה צריך . דרך לדעת מה באמת אתה רוצה

כאשר תתן מעצמך בלי . מעל ומעברמעצמך להיות יוצא מן הכלל ולתת 
התיאבון שלך להצלחה יגדל , מרחב האפשרויות שלך יתרחב, חשבונאות

 .ותהייה עבורך דרך לדעת מה אתה רוצה בחיים באמת
 
 

.  שינוי מחשבות ואמונות יקרבו אותך לחלומות שלך
! רוב האנשים מחזיקים באמונות שחוסמות אותם

משותקים מהפחדים של העבר ולא , אנשים מתלוננים על המצב בהווה
. מה יהיה, רואים עתיד מרוב דאגה

, כאשר נוהגים ומסתכלים לאחור, צריך להתבונן לפנים, כדי לנסוע קדימה
. כנראה שגם הנסיעה תהייה לאחור

כדי להגשים חלומות חייבים לשנות את תפיסת העולם האישית מאמונות 
לאמונות מקדמות של ראיית תמונת , פחדים ודאגות, מעכבות של תלונות

. העתיד
 
 

.  ישום היעדים שלך צעד אחר צעד בהתמדה הוא חוק יסוד להצלחה
! רוב האנשים סיגלו לעצמם הרגלים מעכבים

, לחשוב כמו מסכנים, רוב האנשים התרגלו לחיות כמו עניים או עבדים
רוב . לחסוך במקומות הלא נכונים ולהפסיד בעסקאות הגדולות של החיים

לתוכניות טלויזיה מדכאות ועיתונים , האנשים רגילים לאוכל מזיק ומשמין
. שזורעים פחד

הרגלים של שמחה . כדי להגשים יעדים עליך לאמץ הרגלים של מנצחים
. הרגלים של מלכים בעלי חזון ומגשימי חלומות, הרגלים של עשירים, וצחוק

 .ההרגלים החדשים שלך יהיו המציאות החדשה שלך
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מסע האינטליגנציות 
, זיהוי החוסר: נוסחה לפריצת דרך ולהצלחה בכל משימות החיים.  אבני דרך למסע החיים4

 .הגדרת יעדים ויישומם צעד אחרי צעד, שינוי תמונת המציאות הפנימית, הגדרת הרצון
 

. כל מסע אנושי לשינוי וצמיחה מחייב מעבר דרך כל שלושים ושתים האינטליגנציות
בהמשך . המסע האנושי לשינוי מתחיל בזיהוי החוסר הרגשי האחראי ליצירת כוח הרצון

.  ובסוף לקבוע יעדים ולממשם, המסע נדרש שינוי גישה
 

אהבה ומוצריה - החוסר 
החוסר או תחושת . חוסר אמיתי או מדומה הוא שמצית ומניע את הרצון למלא את החסר

החוסר הוא . החוסר הם המנוע שמאפשר התחלה של כל מסע אנושי למילוי החסר
החוסר מניע את הרצון . השתוקקות ומתח קבוע בין היעדים הרצויים ובין המצוי והאפשרי

החוסר הוא קבוע והוא מייצג . הצמיחה וההתפתחות ואת כוח החיים, את ההשגיות, לקבל
 (...הקשבה, תשומת לב, התייחסות, פרגון). אהבה ומוצריה

כוח , כוח האהבה, כוח בראשית, כוח האור- עשרה כוחות פנימיים מייצגים את החוסר 
כוח , כוח האימון, כוח ההתבוננות, כוח האחדות, כוח המחשבה, כוח החופש, האחדות

טוב בלי , הם הכוחות הפנימיים הם ספירות בלי מה,  הכוחות הקוסמיים.וכוח הגילוי, החיסון
מרחב ריק שרוצה מילוי על פי הרצון , הספירות הם בסיס ומצע. בלי תכלית או משמעות, ורע

. החופשי של כל אדם
, חצב, חקק, הבין, חקר, ראה, הביט: יש להתבונן על החוסר דרך תהליך בן עשרה שלבים

כל תהליך מתחיל . (ראה הרחבה בפרק מעגל המנטורים) .עלתה בידו, חשב, יצר, צרף
כל סיום מראה על . השגת היעדים" - עלתה בידו"ומסתיים ב, כלומר התבוננות, "הביט"ב

.   התחלה חדשה וכל התחלה מעידה על תהליך שהסתיים
 

כוח החיים – הרצון 
כאשר אדם רוצה סימן שהוא חסר משהו . מופיע גם הרצון, ברגע שהחוסר מופיע

רצון , (יסוד האש) רצון לקבל: הרצון מופיע בשלוש צורות. מהכוחות הפנימיים שמניעים חיים
.  הרצון הוא כוח החיים ממנו נוצר הכל. (יסוד האוויר) והרצון החופשי (יסוד המים) לתת

, מאחר שהרצון לקבל בכל צורותיו הוא הרס וקלקול. לאחר שנוצר חוסר עולה הרצון לקבל
על האדם שמבקש חיים להעביר הלאה את מה שקיבל כדי ליצור זרימה ואיזון בין הרצון 

לצורך התקדמות . האיזון שנוצר מפעולה זו הוא הרצון החופשי. לקבל ובין הרצון לתת
. בתהליך השינוי והצמיחה עליך להגדיר את כיוונו של הרצון לקבל על פי הרצון החופשי שלך

. בעוד רצון לתת על מנת לקבל משבש ומקלקל, הרצון לקבל כדי לתת הוא הכיוון שיוצר איזון
 

ההשפעות החינוכיות 
הדרך לביצוע הרצון החופשי מושפעת מגישה ותפיסות עולם כפי שגובשו במשך השנים 

, המורה לחיים,  המורה לזרע,המורה לעושר, המורה לחוכמה– בהשפעת שבעה מורים 
 את עולמו בחוכמה או ברואאדם יכול ל. והמורה לחן, המורה לשלום, המורה לממשלה

לשלום , לממשלה או לעבדות, לחיים או למוות, בזרע או בשממה, בעושר או בעוני, באוולת
או לראות מה שהוא בוחר , אדם יכול לראות מה שמראים לו. בחן או בכיעור, או למלחמה

.  לצורך שינוי המציאות עליך לחולל שינוי במחשבתך ולחנך את עצמך מחדש. לראות
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המילוי והגילוי 
מגיע שלב , לאחר שהוגדר החוסר ונוצר הרצון וגם התחולל שינוי בגישה ובמחשבה

.  מילוי ותיקון- קביעת יעדים ומימושם , עשייהה
חמשת חושי הקליטה הם הראשונים שקולטים את החוסר באמצעות משוב המתקבל דרך 

. גירויים מהסביבה החיצונית
 חוש הריח ,יוצר משמעות או ריקנות חוש השמיעה ,מבחין בין אור וחושך חוש הראיה

מבחין בין טוב  חוש הטעם.  אמת מוחלטת ואמת משתנה,הוא שבודק מה אמת ומה שקר
הגירויים שנקלטו על ידי חושי הקליטה . מכסה כדי לגלות את הנסתר וחוש המישוש ורע

 למיון ואז מתחילה חקירה למיפוי וגילוי האפשרויות הקיימות בידע לחוש המוחמועברים 
המוח בורר . הידע עובר לפענוח ועיבוד במוח. מה אשליה ומה מציאות, בחוש התאהגנטי 

בשלב זה הוא נותן פקודה לבצע מבחני משוב ותגובה . אפשרות ליצור משחק מהנה או דאגה
 חוש הדיבורכדי לבחון באמצעות , מסתגלת המתאימה לדרישה הסביבתית ולרצון האישי

מה יוצר , המשוב המתקבל מאפשר למידה של מה אור ומה חושך> < . מה נכון ומה שגוי
מה מותר , מה טוב ומה רע, מה נכון ומה שגוי, מה אמת ומה שקר, משמעות ומה יוצר ריק

מה עולה בקנה אחד עם האמונה והערכים שנמצאים עמוק , מה גלוי ומה נסתר, ומה אסור
מה אהבה ומה , מה הופך את כל התהליך למשחק ומה לדאגה.  ומה יוצר בלבולבחוש הבטן

 .מה מציאות ומה אשליה, מה ספק ומה וודאות, פחד
וכעת המידע עובר הצלבה .  כדי לפעול מתוך חמלה ואהבהחוש הלבכל זה עובר דרך 

בסופו של . כדי ליצור תהליך וחיים  חוש הדרךוהתאמה למטרה הנעלה וליעדים באמצעות
המעשה הוא החוש שבוחן מה מותר ומה אסור . מעשה תהליך יוצאת פקודה מהמוח לעשות

. כדי לקבל את המילוי המבוקש בהצלחה לצורך ביצוע השינוי והצמיחה
המילוי המתקבל בסופו של מסע לב נתיבות פליאות חוכמה עוטף את האדם בכתר של 

בתפארת , בגבורת המחשבה, בחסד החופש, בבינת האהבה, בחוכמת בראשית, אור
. המציאות החדשה- בהוד האימון וביסוד החיסון ואז מתגלה המלכות , ההתבוננות

מופיע שוב חוסר וריק שיוצר , כאשר השפע והמילוי שמתקבל עובר הלאה לאחרים
. רצון חדש והתחלה חדשה
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מסע האינטליגנציות
כל פעולה אנושית היא מסע יכולות להשגת יעדים . החיים כמסע

.ששרירים בגוף מגיבים לאימון ותרגולהן ישויות פיסיות שניתן לפתח באמצעים שונים והם מגיבים כמו , האינטליגנציות

סולם 
הבריאות

קביעת יעדים ומימושן. 4

זיהוי חסרים רגשיים. 1

שינוי גישה. 3

הגדרת הרצון וכיוונו. 2

10

אדמה

מים

אש

אוויר

רובד גופני

רובד רגשי

רובד שכלי

רובד רוחני
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.  תאר הצלחה אחת מהחיים האישיים שלך
.  השלבים עד להצלחה4זהה ותאר את 

הולדת , נשואין, ל"נסיעה לחו, כמו, הצלחה היא משהו שמאוד רצית וגם השגת)
או רק כי התעוררת , לימודים שסיימת, משרה שקיבלת, פתיחת עסק, בנך

 (בזמן
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משימות לביצוע – רשימות - תובנות - שיתופים 
.............................................................................................
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4  
מרכיבי 
ההצלחה
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הנה מכתב שכתבתי לפונים ללימודים במכללת לוסקי 
"... המחפשים"אתם , ואני מפנה אותו אליכם

 
, ניאימוטיפולי או זה אינו משנה אם אתם הולכים ללמוד לימודים מסודרים להכשרה במקצוע 

או החלטתם לשמוע . כדי להגשים חלום אחד שלכם"" הסדנה""או שהחלטתם להירשם ל
הנוסחה להצלחה חלה על כל דבר , התבנית היא אותה תבנית, הרצאה שתעצים אתכם

. באופן זהה ומדוייק לחלוטין
 

: הנה נוסח המכתב
. מצליחים ואחרים לא" שיטת לוסקי"למה בוגרי 

רובם מסיימים את , גם אם הם מתאמצים ועובדים קשה, לאחרים ההצלחה חומקת מהידיים
למעשה הם לא הפכו את העיסוק שלהם . הלימודים אבל לא מתפרנסים מהעיסוק שלהם

הסיבה היא תמיד חוסר המרכיבים המהותיים . לעסק מניב או להכנסה בטוחה לכל החיים
. ביותר

 
 .  היתרונות המבדילים בין בוגרי לוסקי לאחריםהם,  מרכיבים מהותיים4

, כאשר מדובר על משחק החיים. מאמן טוב הוא מי שמראה לשחקנים שלו איך לנצח במשחק
.... ?איך, זה החיים שלכם וצריך לשחק את המשחק נכון כדי לנצח

 
.  מרכיבים מהותיים להצלחה שלך4כך תשיג  

 
 ...המרכיב המהותי הראשון הוא

 

  .שכפול ההצלחה
מטפלים אנשים שמלמדים איך להיות . אתה חייב ללמוד רק מאנשים שכבר הצליחו בעצמם

אין כנראה מה , מנטורים מוצלחיםמטפלים או מנטורים מוצלחים אבל הם אינם בעצמם או 
זו תוכנית מכללת לוסקי אמונה זו הובילה אותי לכך שכל תוכנית הלימודים ב. ללמוד מהם

כל , שאני באופן אישי התנסיתי בה והוכחה כמוצלחת עבורי ועבור אלפי סטודנטים בוגרים
 הצלחתי לייצר .מרכיב בתוכנית הביא אותי להצלחה פעם אחרי פעם במהלך החיים שלי

, נכדים מופלאים, ילדים מדהימים, בזוגיות מופלאה, באהבה, עבורי שפע בחיי בכל המובנים
הצלחתי בזכות . ברכישות מוצלחות ובניהול מוצלח של עסקים רבים, בעסקים מוצלחים

המרכיבים שכלולים בתוכנית הלימודים ואותם אני מביא אליכם מאהבה גדולה כדי שגם אתם 
 .תייצרו הצלחות בחיים

 
 כל מרכיב בתוכנית הלימודים עובר בדיקה כל שנה בהשוואה לידע המדעי ,ולא רק זאת

אני לומד ימים רבים אצל מנטורים ומורים שכעת מיישמים גישות . והעדכני ביותר שקיים
את כל הניסיון הזה לכם חדשניות להצלחה והם מצליחים בעצמם במה שהם מלמדים ומביא 

 הוצאתי באופן אישי על ההכשרה שלי למעלה 2012רק בשנת . לתוכנית הלימודים עבורכם
אני תמיד מוכן להשקיע כל מה שנדרש כדי להכשיר ולהעשיר את עצמי , ח" ש70.000- מ

. בידע עדכני וליישם אותו בתוכנית הלימודים
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 ...המרכיב המהותי השני הוא
 

,  שיפור איכותי מתמיד- מ "שא
להצלחה בסיסי זה מרכיב , כל הזמן ללמוד עוד ועוד וכל הזמן לשפר את האיכותאתה חייב 
היפנים אמצו את זה אחרי מלחמת העולם . זה המרכיב בהצלחה של כל דבר. של לוסקי

 .תראו לאן הם הגיעו, השנייה
סודות ,  ספרי לימוד ועיון על סודות החיים9אני לא מכיר עוד מורה בארץ בתחום שלי שכתב 

ולכן , הגשים את החלומות שלו פעם אחר פעם ועדיין משקיע כל יום בשיפור עצמי, ההצלחה
... וכעת. זה היתרון שלי ואת היתרון הזה אני מעביר לך

 
... זה הרגע בו הכל מתחבר

 
? מה עושה את מכללת לוסקי ליוצאת מן הכלל עבורך

ולסיים את " מנטור מוסמך"אנחנו יודעים איך לארגן עבורכם את כל הידע עד לדרגת . 1
. זה חוסך לכם זמן וחוסך לכם הרבה כסף,  שנים5הלימודים אחרי שנתיים במקום 

מנטור מוסמך ומאבחן , מאמן, מנחה מוסמך, מנטור מוסמך:  תעודות4אנחנו נותנים לכם . 2
. מוסמך וזה מרחיב את אפשרויות התעסוקה שלכם באופן דרמתי

עם מחקרים מדעיים מודרניים וחדשניים ועם , אנחנו משלבים לימודי חוכמת הקבלה. 3
. שילוב מנצח,  הודו ועוד, מסין, גישות שבאות מן המזרח

. אנחנו נלמד אתכם איך לתרגם את הידע שלכם לעסק מניב שיביא לכם תמורה כל החיים. 4
. לכם ולמשפחותיכם

אנחנו מרכזים את הלימודים עבורכם ליום אחד בשבוע כך שתוכלו להמשיך בעבודה . 5
. שלכם ללא הפרעות

להגשמת "הסדנה", חינם- מבחני אינטליגנציה ,  ספרי לימוד חינם5אנחנו מספקים לכם . 6
. חינם- טיפולים 20 וגם תקבלו, חינם- יעדים 

 8הלימודים בלוסקי מכשירים אתכם להיות המאבחנים הטובים ביותר בישראל באמצעות . 7
. טכניקות אבחון שתרכשו במהלך הלימודים

. מסלול ההכשרה שלכם כולל אימון אישי בבעיות האישיות שלכם. 8
התעודה של לימודי פסיכותרפיה לוסקי היא התעודה היחידה המוכרת על ידי ארגונים . 9

. מקצועיים ועל ידי ארגון הגג לרפואה משלימה
 BA נקודות זכות להמשך לימודים אקדמאיים לתואר 30התעודה של לוסקי מקנה לכם . 10
אנחנו נחבק אתכם ונוביל אתכם יד ביד עד להצלחה האישית שלכם . ובסופו של דבר. 11

. במקצוע שתמיד חלמתם
 

 ...המרכיב המהותי השלישי הוא
 

 שותפים לדרך
אנחנו בלוסקי מקפידים לבחון , הסביבה משפיעה מאוד על יכולת הלמידה וגם על ההצלחה

, אני באופן אישי בוחן כל סטודנט לפני שהוא מתקבל, כל סטודנט שרוצה להתקבל למכללה
 מבחנים שנותנים תמונה האם המועמד יצליח i32לצורך כך יצרתי את מבחני אינטליגנציה 

ולכן בכיתה יישבו איתך , בלימודים והאם יצליח לתרגם את הידע שקיבל לעיסוק ולהצלחה
אתה עומד להכיר אנשים מופלאים , סטודנטים בעלי מוטיבציה ועם יכולות גבוהות להצליח

עם תפיסת , כל סטודנט אחד יחיד ומיוחד. וביחד תחוו את הלימודים וגם את ההצלחות שלך
רמה גבוהה של התייחסות ורצינות , עולם ייחודית עם ידע ייחודי ומבנה אישיות חד פעמי

כמובן תיצור קשרים אישיים . שמהם תשאב גם אתה את האנרגיה ללימודים ולהצלחה
תעשו ביחד כברת דרך ובסופו של דבר תהיו קולגות , וחברויות שאין להם תחליף לכל החיים

.  ותהיו שותפים לדרךוגם תעשו שותפויות ועסקים ביחד
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, כאשר תתחיל את הלימודים בלוסקי מבחינתך זה יהיה קסם כבר לא תרצה שום דבר אחר
לא תרצה . תוכנית הלימודים תרתק אותך והחברים מהכיתה יהיו המשפחה החדשה שלך

תהייה אדם חדש שרואה אור , אתה תעבור שינוי איכותי בלתי הפיך, ללכת לשום מקום
 . אתה תהייה לוסקאי בכל המובנים, בעיניים

 
  

 ... הוארביעיהמרכיב המהותי ה
 

סביבה תומכת 
? סביבה תומכת ומפרגנת היא תנאי להצלחה בהגשמת יעדים

. הצלחה היא מסע, הגשמת יעדים זה מסע, כל תהליך בחיים הוא מסע, החיים הם מסע
אתם צריכים להצטייד בתוכנית , כאשר אתם יוצאים למסע חדש להשגת יעדים בחיים

אינכם , לפעמים דבר מכל זה אין לכם. סביבה תומכת ולעשות מעשה, ליווי מקצועי, מסודרת
אין ליווי מקצועי אולי כי עדיין אינכם יודעים מי , אין לכם תוכנית, יודעים מה אתם רוצים באמת

משם תראו , ולכן צריך לעשות את הצעד הראשון, או התוכנית המתאימה לכם ביותר, האדם
. כל צעד נוסף יאפשר לכם לראות את הצעד הבא, מהו הצעד השני

 

 סביבה תומכת ומפרגנת 
סביבה תומכת ומפרגנת . השלב הבא הוא סביבה תומכת, אם עשיתם את הצעד הראשון

אבל אם , במקרה זה אתם בדרך להגשמת היעדים במהירות ובקלות, נותנת לכם רוח גבית
לא תכינו נכון את הסביבה שלכם היא עלולה לתת לכם רוח נגדית ולהפעיל לחץ בלתי נסבל 

. עד כדי ויתור על הסביבה או ויתור על החלום
 

? על איזו סביבה אני מדבר
בעצם , החברים הכי קרובים, הילדים, האחים, הבוס, בני הזוג שלכם, הסביבה הם ההורים

זו הסביבה המשפיעה והיא יכולה לגרום לכם לעונג או . כל מי שנמצא הכי קרוב אליכם בחיים
. להתקדם אל החלום שלכם או לוותר עליו, לכאב או לשמחה, לנגע

 
. להפוך את הסביבה לתומכת ומפרגנת: המטרה

אני רואה במהלך השנים אנשים , סביבה תומכת הוא מרכיב חיוני וקריטי להגשמת יעדים
אבל הם באים עם ספקות , משקיעים בלימודים, רבים שעושים את כל הדרך בהצלחה רבה

מצב רוח כזה לא מאפשר להם להמריא ולהיות הכי טובים . שהסביבה משדרת להם כל יום
.  שהם יכולים להיות והרבה פעמים התוצאה עצובה והם נתקעים והחלום נגוז

אבל הם חוששים באמת והם , בהרבה מקרים הסביבה הקרובה תפרגן לכם ויעודדו אתכם
הרבה פעמים השאלות האלה הם כמו וירוסים , ישאלו הרבה שאלות כדי להגן עליכם

. שאוכלים כל חלקה טובה ואז אתם מתחילים להטיל ספק ביעדים שלכם
.  כדי להגשים חלום אחד שלהם, "הסדנה"ראיתי אנשים שנרשמו ל

או שינוי מקום , החלפת מקצוע, או מציאת זוגיות חדשה, החלום יכול להיות שיפור הזוגיות
כל . או אימון בבעיה בריאותית, הנעת העסק לדרגה הבאה, אנרגיה לפתיחת עסק, העבודה

אבל כאשר תהיו לפני קבלת החלטה להירשם , אחד מהחלומות האלה נכונים וחשובים לחיים
ויראו את השינוי המתחולל בכם ויראו שאתם " הסדנה"לסדנה או כאשר תהיו כבר בתוך 

הם , עומדים להשתנות ולשנות את החיים שלכם מקצה לקצה ולהתקדם לשלב הבא בחיים
, "אתה כבר לא שייך", "השתנית", "אתה בן אדם אחר". "אתה נראה אחרת: "יגידו לכם

מה כבר לא נעים לך ", "תפסת מרחק מהמשפחה והחברים שלך", "האף שלך בשמיים"
?  "להיות איתנו

אף אחד , אתם צריכים לדעת שההתנגדות של הסביבה הכי קרובה שלכם לשינוי היא מובנית
ההצלחה שלכם , או תהיו עשירים פתאום, בסביבה שלכם אינו מעוניין שתלמדו או תתפתחו
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הסביבה הכי , מאיימת על הסביבה שלכם ולכן תמיד תהייה התנגדות של הסביבה שלכם
. קרובה לא תפרגן לשינוי שאתם רוצים לחולל

. כל שינוי מסכן את המעמד ואת המקום המיוחד של הקרובים אליכם
כל שינוי שלכם מסכן . הם רוצים אתכם כמו שהייתם תמיד, הם רוצים שלא תשתנו להם

, אותם ואת הקשר שלהם איתכם ולכן באופן טבעי הם יתנגדו וימצאו את כל הסיפורים
. למה השינוי לא נכון עבורכם, שנראה לכאורה נכון, התירוצים והרציונאל

שזה יגרום לכם להפסיד את , הם יגידו לכם שזה לא בשבילכם, הם יגידו לכם שזה יקר מידי
, זה רחוק מידי, שאתם לא רואים נכון, שאתם עלולים להיכנס ללחץ, העבודה הנוכחית שלכם
טוב לכם בסך הכל כרגע , הזו בכלל זו כת" הסדנה", זה גדול עליכם, אתם לא מתאימים לזה

, אתם לא רואים שכולם מתנגדים, בשביל מה כל זה, היכן שאתם למה אתם צריכים שינוי
והרשימה ארוכה מאוד ... זה רק לטובתכם, אולי אנחנו רואים משהו שאתם לא רואים

. וההתנגדות היצירתית רק הולכת ומתעצמת
 

הסטודנטים , אני רואה סטודנטים שבאים ללמוד במכללת לוסקי מקצוע חדש ומבוקש לחיים
נאבקים עם משימות רבות ומטלות שבית הספר מבקש כדי להכשיר אותם כמנטורים 

, מצטיינים שנותנים מעל ומעבר והם בעצמם נדרשים להיות מצטיינים במה שהם עושים
, אבל דווקא כאשר אדם דבק בחלומות שלו, במצב הרגיש והעדין הזה כל דבר משפיע

.  הסביבה מגבירה את הלחץ וההתנגדות
אבל יש מקרים חמורים בהם בן הזוג רואה בלימודים של , במקרה הטוב התוצאה לא נעימה

, אני ראיתי גם מקרים בהם האישה ויתרה על החלום שלה, בת זוגו יעד מאיים והוא מתנגד
.  וגם ראיתי מערכת יחסים שנהרסת ומגיעה לכדי פרידה ופירוק המשפחה על רקע זה

ראיתי גם יחסי הורים וילדים מתחדדים ואם הייתה תמיכה כספית מצד ההורים היא נעלמת 
מה שאני מתאר כאן הוא תהליך אנושי טבעי שחייבים להתייחס אליו כחלק . ונפסקת לפתע

אפשר לחולל שינוי תוך התעלמות . מהמשימה שלכם לבצע שינוי פנימי ולהגשים חלומות
מהסביבה ואז התוצאה יכולה להיות איבוד הסביבה הקרובה וכל מה שמתלווה אליה ואפשר 

, להגשים חלומות מתוך הבנה שהסביבה הוא אחד המרכיבים שיש לטפל בו בצורה נכונה
להכין את הסביבה ולהפוך אותה לסביבה תומכת ולרוח גבית שתסייע לכם להגשים את 

. החלומות שלכם במהירות ובקלות
 

? מה צריך לעשות
הנה הצעדים הדרושים כדי להפוך את הסביבה שלכם לתומכת ולרוח גבית שתניע את 

. במהירות ובקלות, החלומות שלכם בעוצמה
 . יעד בהיר ופשוטךהגדיר לעצמ .1
אתם חייבים , אם החלטתם ללמוד במכללת לוסקי כדי לקבל הכשרה למקצוע מבוקש .א

זה מה שתמיד רציתי , עזרה לאחרים זה הייעוד שלילתת , אני מנטור: "לומר לעצמכם כך
לחלום ,  ולחזור עליו עוד ועודךאם תוכלו לומר את המשפט הזה לעצמ, "וזה מי שאני

אז הצעד הראשון להגשמת ,  שםיה תהיך בעצמהלשיר אותו עד שאת, לרקוד אותו, אותו
 . להמשיך לצעוד בבטחה לשלב הבאך להיות מנטור בוצע וכעת עליךהחלום של

 ךלשלושה ימים מלאים ועמוסים בידע שיסייע ל, ""הסדנה""אם החלטת להירשם ל .ב
או בתחום , או בהצלחה כלכלית, ביחסי הורות, בזוגיות, ךלהגשים את אחד החלומות של

, ךכל יעד שהוא בבחינת שינוי אישי שיוביל אתכם אל הדרגה הבאה בחיים של. הבריאות
" ומצליח בכל תחום בחיי, בריא, אהוב, סקסי, אני עשיר שמח: " חייב לומר כךהאת

תשיר ,  אותווםתחל, ך אותו על לוח החלומות שלוםרש, ךתגיד את המשפט הזה לעצמ
 .ךזה הצעד הראשון להגשמת החלומות של,  שםיה תהיך בעצמהאותו עד שאת

 ? את השינויה רוצה למה אתךתשאל את עצמ .2
, אהבה,  שמחהך ולסביבה שלך יביאו לךתגיע למסקנה פשוטה והיא שהחלומות של

 .בריאות ושפע בחיים
. ך ולחלומות שלך מחויב לעצמיההי, ן מוכיההי .3

תה חשוב שא, ך לאנשים הכי קרובים או למעביד שלך מספר על החלומות שלהכאשר את
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 היא ךהמחויבות וההתלהבות של, ךהמוכנות הזו של, ך כבר שם בחוייה שליהתהי
.  או מהבוסךשמונעת התנגדות מצד הקרובים ל

יגבר הלחץ וההתנגדות ,  בחייםה רוצה היסוס או חוסר וודאות ביחס למה שאתןאם תפגי
 פשוט תוותר על החלום כבר ההרבה פעמים את. של הסביבה תהייה בלתי נסבלת

 .בהתחלה
 . לחוות בעצמם את התהליךךתביא את הקרובים של .4

אבל הדבר שתמיד עושה את השינוי הוא פשוט להביא ,  והתלהבות עוזריםך הוודאות של
להביא אותם איתכם לתוך . ךואת אלה שמשפיעים עלי, ךאת האנשים היקרים של

הם לא רק , ה חווהיחוו את החוויה שאת,  בתוך התהליךך ברגע שהם יהיו כמות.התהליך
ובכלל גם להם תהייה הזדמנות לשפר . ותךהם אלה שיתמכו ויעודדו א, יפסיקו להתנגד

.  משהו ביכולות שלהם ולעלות לשלב הבא בחיים
 ?לאן מביאים אותם

, ""הסדנה""או שהחלטת להשתתף ב, במכללת לוסקיטיפולי אם החלטת ללמוד מקצוע 
לשלושה ימים , ""הסדנה"" לך אתםבאחד משני המקרים ההמלצה שלי היא להביא אות

שבהם הם ילמדו ויחוו את החומרים של שיטת לוסקי והם בעצמם יבצעו שינוי לטובה 
. בחיים שלהם

 או עם אחד ךעם בן הזוג או עם החבר הכי טוב של"" הסדנה""ההמלצה היא להגיע ל
שילדים באים עם אחד ,  ראיתי את המקרים האלה במו עיני.ךאו עם הבוס של, ההורים
זו הרוח הגבית הטובה , זה מה שעושה את השינוי האמיתי, עם הבוס, עם אחים, ההורים

 .ביותר שתוכל לקבל
אני ממליץ , לשלושה ימים מלאים, ""הסדנה"" לךאם לא הצלחת להביא את הקרובים של

, להגיע איתם לערב האורחים המיוחד שמסכם את הפורום או לבוקר הגשמת חלומות
הרצאה של ארבע שעות שהיא בעצמה נותנת ערך עצום לחיים וגורמת לשינוי דרמתי אצל 

.  כל השומעים
 

החלק המכריע בכל התהליך שתארתי כאן ושעליו אני שם דגש מיוחד הוא החוויה  .5
אבל אם יחוו ,  אנשים לא מקשיבים.ה חווך בעצמה במה שאתךהאישית של הקרובים ל

תהייה לכך ,  לומדה ועם אותם מורים שמהם אתך יחד איתה חווהאת החוויה שאת
זה יהיה פשוט , כמו נסיעה באוטוסטרדהרך השפעה מכרעת ואז הדרך תהייה פתוחה עבו

 . במהירות ובקלותךואז תוכל להגשים את החלומות של
אל , דבר על מה שאתה חווה, כדי למשוך את הקרובים לך ולא ליצור בהם התנגדות .6

זה יכול להתפרש כאילו מצאת אצלם משהו , תייעץ להם לעשות מה שאתה עושה
. תצא מדעתך כדי לתאר את השינוי שאתה עובר, פשוט תתלהב. לתקן ואינך מרוצה

הם יהיו הסביבה התומכת שלך , אם עשית את זה נכון. תדביק אותם באמונה שלך
 .ובסוף גם יהיו השותפים שלך לדרך

 
 
 

לסיכום  
 

 מרכיבים מהותיים להצלחה ארבעה
 . שכפול ההצלחה:המרכיב המהותי הראשון הוא .1
 .שיפור איכותי מתמיד- מ "שא: המרכיב המהותי השני הוא .2
 .שותפים לדרך: המרכיב המהותי השלישי הוא .3
 .סביבה תומכת: המרכיב המהותי הרביעי הוא .4
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המרכיבים  ארבעת פרט כאן כיצד אתה הולך ליישם את 
? להצלחה ביעדים שלך
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? האם הגב שלך כואב לפעמים
? מי הגב שלך

 

 תהליך

לבדוק את , לחוש כל חוליה, לחוש כמו בתוך בוץ ספוגי בו מוטבע הגב– גב לרצפה  .1
 .מיקומה

הרחיקו רגליים באיטיות עד , גב אל גב בעמידה, השענו אחד על השני – גב אל גב .2
. עולים ביחד לעמידה ללא ידיים, נשענים ומשחקים גב אל גב כרבע שעה, לירידה למזרון

.  החליפו זוגות, בהישמע מחיאת כף. (ניתן לעשות גם ברביעיות)
והשני  (מכונית, משקפיים, תיק)אחד משחק חפץ , עימדו בזוגות גב אל גב – חפץ מתלונן .3

לשחק . החפץ מתלונן ומציג בעיה ובעל החפץ עונה, נהלו שיחה. משחק את בעל החפץ
 .עד שמגיעים להסכמה לגבי ההמשך

. לדחוף ולהישען– גב לקיר  .4
 .נשענים כמו על קיר, גב אל גב בעמידה– בזוגות  .5
 .של האחר" רגליים"ללכת על ה .6
 . גב אל גב בישיבה ולשוחח עם הגב ללא מילים– בזוגות  .7
התכוננות . לבצע מספר פעמים. מעבר מישיבה לעמידה תוך השענות אחד על השני .8

 . לשמור את הזיכרונות בגוף. פרידה. לפרידה
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הגב שלך 
? אתה, העבודה, אלוהים, כסף, ילדים, בני זוג, אחות, אמא, אבא. רשמו כאן מי הגב שלך

 שלך בחיים" גב"רשום כאן את שמות האנשים שאתה יודע שהם ה
 

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
רשמו כאן שמות של אנשים שתשלח אותם ללמוד את מה שאתה 

 .סביבה תומכת וגבכדי שהם יהיו עבורך , לומד
 .שלך" גב"כך תשמור על ה. אלה האנשים שאותם אתה צריך להפוך לסביבה תומכת

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 
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מדיטציה 
מיקוד
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 מדיטציה
 .ךמדיטציה על החלומות שלשה ע

נקה את כל המחשבות , צור באמצעות המחשבה ניקיון - ערוך מדיטציה על היעדים שלך
החלף , אל תיתן לשום מחשבה לחדור, נקה את המחשבות השליליות והחיוביות, שלך

הזן את התודעה שלך באמצעות מיקוד , אחרי השלב הזה. מחשבה שלילית במחשבה חיובית
 . וכוונה אל היעדים שלך

 
הכירו , תרגלו כל יום מדיטציה מסוגים שונים, תעשו הכרות מעמיקה עם מדיטציה- מדיטציה 

. זה יפתח לכם אפשרויות חדשות שלא ידעתם שלא ידעתם, i32את המדיטציה הייחודית 
מגבירה את רמות , מגבירה את יכולת ההבחנה, מדיטציה מגבירה את המיקוד והריכוז

מפחיתה מתח , משפאת את הזיכרון ויכולת הלמידה, מגבירה את היצירתיות, האנרגיה
מפחיתה , מגבירה את השמחה ואת ההערכה האישית, ומגבירה את השלווה הפנימית

. משפרת את הבריאות הכללית ומעמיקה את המודעות, חרדות ודיכאון
 

:  החלפת הילוכים בגלי המוח
. משקפים מצב ערות רגיל,  הרץ14-100גלי בטה  .1
. מצב טרום שינה, קשורים להרגעות וליצור סרוטונין,  הרץ8-14גלי אלפא  .2
. לייצור קטכולאמינים הנחוצים לזיכרון וללמידה, מצב חלימה,  הרץ4-7גלי תטא  .3
מאפשר ייצור הורמון גדילה , מצב שינה, גלי מוח ארוכים ואיטיים,  הרץ0-1גלי דלתא  .4

(HGH )
מתקדמים לגלי , מתחילים בגלי בטה שהם הילוך ראשון– מדיטציה היא כמו נסיעה במכונית 

. טתא הילוך שלישי ודלתא הילוך רביעי, אלפא שהוא הילוך שני
.  נסיעה בהילוך ראשון או שני כל הדרך תאמץ את המנוע או תשרוף אותו

נסיעה בהילוך שלישי ורביעי מאמצת פחות את המנוע ומביאה אתכם להגשמת החלומות 
. במהירות גבוהה יותר

 

 
 
 

מדיטציית קונדנילי
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קבלה נתינה 
 

 קבלה 

צריכת ידע , שתיה, הרס ונזק נגרמים גם מאכילה, כל סוג של קבלה גורם לנזק והרס
כל מה שאדם מקבל עומד להזיק לו אלא אם הוא העביר הלאה את מה שקיבל . ותחושות
תחושות שלא עוברות . לחץ וזיהום, אוכל שנשאר זמן ממושך בגוף יגרום לכבדות. במהירות

 . ידע שאינו מועבר במהירות כמוהו כחרב שפוצעת ואף הורגת. במהירות חונקות ומכאיבות
 

 נתינה 

 . שחרור והתעלות נפש, כל סוג של נתינה והעברה מיידית גורמת לבניה והתפתחות אישית
. החיים נראים הפוך בעיני המתבונן בהם עד כדי אבסורד

בעוד , כך אנחנו רואים שהעשייה והיצירה היא התרוקנות שמבטאים כוחות הרס אקטיביים
. שהעצירה והשבת הם מילוי המבטאים כוחות בניה פסיביים

 
 

 עקרונות לנתינה 9
 

,  שים לב והקפד על העקרונות לנתינה, אם החלטת לתת
. הנתינה עלולה לשנות צורה ולהפוך לקבלה, ללא הקפדה

 דע כי מה שאתה נותן זה מה שתקבל בחזרה מאחרים .

 תן מעצמך שלא על מנת לקבל תמורה .

 תן מעצמך משהו שהיית רוצה עבור עצמך. 

 תן מעצמך שלא על מנת לשלוט באחר .

 וללא התחייבויות, תן מעצמך ללא תנאים מוקדמים .

  לחם בזיון"תן מעצמך תוך יצירת תחושה טובה אצל המקבל ולא תחושת ."

 תן מעצמך מתוך אחריות לתוצאה העלולה לנבוע .

 תן מעצמך מתוך בחירה אישית שלך ולא מתוך לחץ ואילוצים .

 מבלי שאחרים והמקבל ידעו על כך, תן מעצמך בסתר .
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משוב חיובי - תהליך 
 

. רשום שמות של כל האנשים שאתה אוהב והם אוהבים אותך
. הכל, חברים, משפחה

 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

 
 ?  אנשים שאתה אוהב והם אוהבים אותך100האם יש בעולם 

……… לא/כן
 

 ?  אנשים שאתה אוהב והם אוהבים אותך1,000האם יש בעולם 
... ……לא/כן
 

 ? אנשים שאתה אוהב והם אוהבים אותך10,000האם יש בעולם 
.. ……לא/כן
 
 

:  תהליך בקבוצה
זה יכול להיות צבע ,  דברים חיוביים שאתה אוהב אצל החבר שלך3תמצא 

, הדרך בה הוא מתבטא, האופי המיוחד שלו, המבט, החולצה, העניים שלו
.  הנוכחות שלו

: לדוגמה. תפנה אליו בשמו ותגיד מה אתה אוהב אצלו
 "אני אוהב את הרגישות שלך, דני"
 
 

? שאלות
האם היית מוצא משהו לאהוב בהם    , אם היו יושבים לידך אנשים אחרים- 

?   והם היו מוצאים משהו לאהוב בך
? אנשים או יותר שאתה אוהב והם אוהבים אותך1000האם יש בעולם - 
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משימות לביצוע – רשימות - תובנות - שיתופים 
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................. 

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................  
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תהליך  - מסע עם זר
. מצאו אדם זר וספרו לו את הסוד הכמוס ביותר שלכם, צאו לרחוב: "מנטור

החליפו איתו מספרי טלפון . האדם הזה צריך גם הוא לספר לכם סוד משלו
". קבוצה לשיתוףוחיזרו ל

 

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
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משימות לביצוע – רשימות - תובנות - שיתופים 
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................. 

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 
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איך  
יוצרים 

? חוסר
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... תמיד לא הזמן המתאים

... עכשיו זה בדיוק הזמן הנכון להתחיל, כעת, לכן
 

 
 
 
 
 

מחליטים  
, שזה הזמן הנכון לשינוי

...ומתחילים
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 נוסחת ההצלחה השלמה
 

 מטרה

מחשבה 
מילים 
מיקוד 

מחויבות 
מעשים 
מציאות 
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מדיטציה סופית 
 

. הארה..חפשו רעיון, תעשו נקיון
 

.  הסיפור
, עומר, שחי לפני כמה מאות שנה (תורכים)מספרים על אחד המוארים הסופים 

באותו .  התבונן בילדים משחקים בחצר ומסתובבים סביב עצמם40שכשהיה בן 
, רגע הוא הבין שאין דרך טובה יותר וטבעית יותר מזו להשיל  את המחשבות

הרגשות והתחושות ובדרך להיטהר  
. שהרי זו בדיוק  מטרתה של המדיטציה . (הכוח הצנטריפוגלי- לפי הפיסיקה )

.  וכך הוא החליט להסתובב סביב עצמו עד שיגיע להארה
.  שעות וכשנפל לרצפה הגיע להארה40הוא הסתובב במשך 

 
. המדיטציה

המבצע מתבונן בכף ידו השמאלית . אחד שומר ואחד מבצע. מתחלקים לזוגות
. יד ימין מושטת לצד שני בכדי לאזן. אשר מושטת לצדו השמאלי בגובה הפנים

 דקות 10בגמר . (לרקע המוסיקה הסופית) דקות 10מסתובבים שמאלה במשך 
בני הזוג מתיישבים . (המוסיקה מתחלפת למוסיקה רגועה)נשכבים על הרצפה 

. ליד ותומכים על ידי מגע רך
 

: דגשים

  יש להשאיר את המיקוד והריכוז של התודעה בכף היד השמאלית כדי
. למנוע סחרחורת

 על בני הזוג לשמור שבן זוגם לא יתקל באף אחד אחר וגם ימשיך בסיבוב .

  לאחר שהמוסיקה נעצרת יש לשכב על הרצפה ולנסות לחוות את הרגע
 .מבלי לחשוב על דבר
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"? 7"למה 
 .עוצמה ושינוי, אש, מחשבה,  מסמל זמן7
 7,  עונות7,  שנים7,  שבועות7,  ימים7, שעות 7, דקות 7

 . כוכבים
 . לשינוי המציאות ערכי חיים ברובד השכלי7
 . מ  של רצון לתת" ממי7

? "מ"למה 
הרצון לתת מעל . מסמלת את הרצון לתת" מ"האות 

. ומעבר והיכולת להיות יוצא מן הכלל הם תנאים להצלחה
 

 : השלבים להצלחה של כל העשירים והמצליחים בכל הזמנים7 

 .במהירות ובקלות שלכם חלומות גם אתם תגיעו ל,שלבים ה7פ "אם תפעלו ע
 

. יעד, חזון, רעיון, כל דבר מתחיל במטרה - מטרה .1
 . המוח הוא המפקד העליון.שלך תבחר את המחשבות - מחשבה .2
. למילים יש כוח של בריאה, דבר על היעדים שלך - מילים .3
 .תן לזרע תנאים לצמיחה, שים זרע וכוונה נכונה - מיקוד .4
 . הייה מחוייב ליעדים שלך במאה אחוז - מחוייבות .5
 .עשה את הצעד הראשון, עשה מעשה - מעשים .6
. תהנה מהתהליך בדרך אל המציאות החדשה - מציאות .7
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 שבעה שלבים להצלחה

 

מה עלי לעשות תיאור שלב 

1.  
 
 

 

2.  
 
 

 

3.  
 
 

 

4.  
 
 

 

5.  
 
 

 

6.  
 
 

 

7.  
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  1שלב 
 אינטליגנציה של דרך מטרה

 .יעד, חזון, רעיון, כל דבר מתחיל במטרה
 .כדי ליצור חוסר חייבים להגדיר יעדים

 
 :מפת דרכים

 .תגדירו יעד גדול ומרגש במיוחד -
 .חפשו יעד שאינכם יודעים איך לעשותו -
 .תמצאו יעד שמפחיד אתכם -

 . מהתהליךותיהנ– תהפכו תהליך ליעד  -
ָא

 

ָא
כאשר . אתה יוצר חיים, אתה יוצר תהליך, שם מטרהוכאשר אתה קובע יעדים 

אתה בתהליך אתה לש וטוחן את המזון כמו תהליך העיכול של הקיבה המסתגל 
.  ממוקד על ההוויה ולשינויים ויוצר חיים, לתנאים

יכולת לחוש את ,  מאופיינת ביעילות פתרון בעיה מורכבתאינטליגנציה של דרך
. להסתגל ולשרוד במצבים מורכבים, הסביבה הטבעית

היכולת להפוך . יכולת לקבוע יעדים מורכבים ולהפיק שמחה מהתהליך עצמו
כמוהו , היכולת לחיות את החיים במלואם כל יום מחדש. את התהליך ליעד

. כביטול המוות כל יום מחדש
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? באיזה צד אתה רוצה להיות
 

 כשלון הצלחה

 חושך אור

 תגובה השפעה

 אשליה אמת

 תוצאה סיבה

 שינוי חיצוני שינוי פנימי

 קורבן אחראי
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בוקר הגשמת חלומות

                                        

 

 
 .כשאין יעדים זה מסוכן

 .אפסי, כשאין יעדים הסיכוי לעלות מדרגה לשלב הבא- 
 .זה רק עניין של זמן עד שיתרסק, כשמטוס טס ללא יעד- 
מחפש דרך  , כשנהג  במכונית לא יודע לאן הוא נוסע- 

 . הוא מסכן את עצמו ואת האחרים,  ומתבלבל
 , כשלא זזים קדימה- 

 .     נסוגים לאחור וזה מסכן את מה שכבר השגתם בחיים
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כדי להצליח במה שאתה 
רוצה אתה חייב להיות  

 . הדבר עצמו

אתה נפרד מהמורים ומחברי , בהתחלה אתה מרגיש נפרד מהידע החדש
כאשר תקבל החלטה שזה מה שאתה רוצה . אתה נפרד גם מהתהליך. הקבוצה

אתה נכנס , לעשות בחיים ואתה מוכן לעשות כל מה שנדרש ממך כדי להצליח
בהדרגה תהייה חלק מתהליך ההצלחה עד שאתה . ואתה כבר בתוך התהליך

. אתה תהייה הדבר עצמו. בעצמך תהייה הצלחה

 

אני נפרד  .1
אני בתוך  .2
 אני חלק .3
אני הדבר   .4
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 ?מה אתה רוצה
למעשה . יעדים או יעוד, לרוב האנשים אין מטרות, רוב האנשים אינם יודעים מה הם רוצים

רוב האנשים מפחדים להתחייב למטרה שמפחידה אותם או שפשוט . החיים מנהלים אותם
הם , הם אינם מפחדים מכישלון, למעשה. ולכן אין להם מטרות, אינם יודעים איך לבצע אותה

 . מפחדים מהצלחה
 

. תובנה, רעיון, הכל מתחיל בהארה
כל אחד מגיע לרגע , ברגע אחד מאוד ייחודי במהלך החיים אתה מזהה מה באמת חסר לך

. הנה תהליך שיקדם אותך אל הרגע הזה, הזה בדרך שונה
 

יש לך את כל הזמן , אתה עשיר, יש לך הרבה כסף. חשוב לרגע על עולם שבו אין מגבלות
מהו החלום , בעולם כזה מה היית רוצה לעשות. כל הידע האנושי עומד לרשותך, שבעולם

. החלום הזה זה הייעוד שלך?, שאותו אתה מבקש להגשים 
 
 

- חזון עסקי –  חשבו על יעד גדול 
ותרומה שנתית ותאריך להשגת היעד , הכנסה שנתית, רשמו שווי נכסי

לך על מטרה גדולה ממך ורחוקה , מהמקום הלא מוגבל הזה כעת לך על הפנטזיה שלך
.  מטרה שאין לך מושג איך להגשים, כזו שתרגש אותך ואפילו תפחיד אותך, ממך

. באמצעותה אתה עומד לשנות את מי שאתה, המטרה הזו היא פריצת הדרך שלך
ההארה שלך היא כמו , אתה כמו בורא את עצמך מחדש, כאשר אתה קובע מטרות לחיים

עולם חדש שנוצר מתוהו ובוהו ואתה המעצב , כמו עולם חדש שהתחיל מלא כלום, מפץ גדול
.  אתה כמו מצייר לעצמך את המציאות ומתחיל לעצב אותה, של העולם הזה

כמו בנית מודל , ברגע שקבעת מטרה. החיים שלך היו כמו לוח ריק, לפני שקבעת מטרה
.   כדי לעצב את החיים שלךאתה זקוק למכחול המתאיםכעת . שאותו אתה הולך לעצב

המטרה שלך והיעדים חייבים להיות גדולים . לך על מטרה גדולה ממנה נגזרים היעדים שלך
.  יעד זה משהו שאתה צריך לכבוש לאחר תכנון קפדני ומאמץ ניכר, מהיכולת שלך לראות

לך על , אם אתה יכול לראות את היעד שלך זה סימן שהיעד שלך נמצא כבר במציאות שלך
, ואינך יודע איך לעשותו, לך על משהו שעדיין אינך יכל לראות, רחוק יותר, משהו גדול יותר

שיוצר את ההתרגשות הנחוצה המתח הזה הוא . צור את הפער והמתח בין המצוי לרצוי
. לשינוי המציאות

 
 
 

הפכו תהליך ליעד 
. כעת עליכם להפוך את התהליך ליעד, כאשר אתם קובעים יעדים אתם יוצרים תהליך
. גם תגיע מהר יותר, כאשר אתה נהנה ונרגש בדרך שלך אל היעד
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יעדים בארבעה רבדים 
 אינטליגנציה של רצון חופשי

 

המתח שנוצר בין הרצון לקבל לבין הרצון לתת הוא המנוע  
,  שיוצר את המעבר מעולם אחד לעולם אחר

.  המתח הוא שמאפשר צמיחה ממשימת חיים אחת למשימה אחרת
. המתח הוא מגבלה שמאפשרת צמיחה והתפתחות

 

קביעת יעדים  
 מרחב /במונחי זמן

 (מתי וכמה)

בריאות כסף קריירה אהבה 

עולם אצילות  
רצון לתת - גוף רוחני 
/ המשכיות/רוח האדם

/  העברת לפיד האור
מתן בסתר 

מטרה נעלה 
אהבת חינם  

אהבה  

תכלית 
משמעות 

שרות 
 

מעביר 
. הלאה
מנוף 

לפיתוח 

משתנה 
חולק עם 

. אחרים
, חלומות

. שינה

עולם בריאה  
הצלחה - גוף שכלי 

/ עבודה/קריירה/אושר
כבוד עצמי וביטוי /ייחודייות

אישי 

מכיל עמדה של 
. האחר
אישור /אושר

הצלחה 

הצלחה 
/  זהות
דימוי 
עצמי 

בורא 
יש מיש 

בריאות 
. הנפש
. מיקוד

 

עולם יצירה  
שמחה - גוף רגשי 

תזונה / פרגון/ אהבה עצמית
טבעית 

נאהב 
 
 

שמחה 

סיפוק 
שמחה 

, שמחהיצירתי 
, מיניות
. חיוניות

עולם עשייה  
רצון לקבל  - גוף פיסי 
/ אוכל/ גוף האדם

משפחה /בית

שינוי האחר 
8  0  4 
 

בריאות 

4  0  8 
לא עושה 

דבר 
 

מקבל 
לעצמו 
בלבד 

בריאות 
, הגוף

, מבנה
. מראה

 
טבלת היעדים מראה כי חמש עשרה משימות חיים מתוך שש עשרה הם אמצעי להשגת 

. שהביטוי הפשוט והמעשי שעומד מאחריה הוא הרצון לתת" מטרה נעלה"
טבלת משימות החיים גם מראה שאדם צריך למעוד פעמים רבות עד שהוא מוצא את עצמו 

. בבריאות לקויה
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 מה הם היעדים שלכם 
? בארבע משימות חיים

 
,  אהבה וזוגיות

,  קריירה
,  עסקים
,  כסף

. בריאות
 

?  רשמו מה אתם רוצים ומתי
 (זמן+ מרחב )
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? מה אתה רוצה
 

 .תהליך בזוגות
 

 .רצון חופשי: אינטליגנציה
.  תרגול הרצון החופשי:מטרת התהליך

 
:  תיאור התהליך

 

. מה אתה רוצה – 1שלב 
חזרו ?', מה אתה רוצה'– ' שואל את ב' א. 'והשני ב' אחד יהיה א, התחלקו לזוגות: "מנטור

.  דקות15המשיכו כך במשך . כל פעם בהטעמה ומנגינה אחרת, על השאלה ללא הפסקה
לאחר מכן קומו ובחרו בן . ?'מה אתה רוצה'– ' שואל את א' ב. לאחר מכן החליפו תפקידים

".  סבבים5באופן הזה בצעו . זוג חדש ובצעו את כל התהליך מהתחלה
. מי ששואל רושם עבור הנשאל את התשובות במחברת

 
. ("אני לא רוצה דבר" במקרים רבים מגיעים המשתתפים לתשובה )

 
. רישום בספר – 2שלב 

". רשמו ביומנכם את החוויה: "מנטור
 

. שיתופים בקבוצה, שיתופים בזוגות – 3שלב 
. "שתפו בקבוצה מתוך הספר: "מנטור

 
:  שילובים אפשריים

– ניתן לקום ולהסתובב בחדר כאשר כולם צועקים אחד לשני , לאחר סיום חמשת הסבבים
 ".?מה אתה רוצה"
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בלי למיין , רשום כל מה שיצא מהתהליך? מה אתה רוצה
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................. 

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
... פריצת הדרך שלך? מה לא אמרת שאתה רוצה מעולם

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
מה הוא שמע . סיכום של הבאדי שלך

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................  
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 :מה אתה רוצה בחיים בנושאים הבאים. עשה בזה סדר
 
 

: מה אתה רוצה בנושאים כספיים
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
_________________ :תאריך יעד

 
 

מה אתה רוצה בנושאי זוגיות ואהבה 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
_________________ :תאריך יעד

 
 

עסקים /יעדים בנושא הקריירה
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
_________________ :תאריך יעד

 
 

יעדים בנושאי הבריאות 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
_________________ :תאריך יעד

 
 

 



 
  138  המדריך השלם–רפלקסולוגיה      |   

? מה האבן הגדולה שלך
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

? למה אתה רוצה את זה

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
? איך תעשה את זה? מהי מפת הדרכים שלך

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

כדי להשיג את היעדים שלי אני מתחייב בפני עצמי לבצע את הפעולות 
 :הבאות

 
1 .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

_________________ :עד תאריך
 
 
2 .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
_________________ :עד תאריך

 
 
3 .
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

_________________ :עד תאריך
 
 
 

 
 ________________: חתימה_______________  :תאריך
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.  שנים9היום בעוד 
חשוב .  שנים9היום בעוד , תאר יום חול אחד אידיאלי בחייך

, את הזוגיות, תאר את עצמך. כי אין דרך להיכשל, הצלחה
, החברים, הבריאות, העסקים, הקריירה, הבית, המשפחה

, אנשים, מגע, ריחות תחושות, תאר הכל בצבעים. המדינה
הכל קורה בהבל . תרגיש כמו מלך. תאר כמו אתה כבר שם

. גיל או מקום, זמן, אין הגבלות ואין אילוצים של כסף. פיך
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................. 

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

.............................................................................................
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.............................................................................................

.............................................................................................  
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.............................................................................................
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............................................................................................. 
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לוח החלומות - תהליך 
 

בריסטול או על  לוח חלומות מצילומים אמיתיים או גזרי עיתונים על הכינו – לוח החלומות
 . ודברים שאתם רוצים להשיג בחיים בחייםעל הלוח דברים שכבר השגתם הדביקו .לוח שעם

תארו את החיים שלכם על הלוח עם ארבע משימות . הגדולה שלכם" אבן"הדגישו את ה
 .כסף ובריאות, עסקים, קריירה, זוגיות, אהבה: חיים

 (ודבק, תמונות, מגזינים צבעוניים, צבעים, הכינו בריסטולים)

.  לוח החלומות יחרוט ויעצב עבורכם את המטרות
יהיה לכם קל יותר , כאשר תראו את החיים שלכם על הלוח

. לראות אותם בתמונת המציאות החדשה וגם לזמן אותם
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................. 

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 
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מחשבה האם 

משפיעה על 
 ?חומר
 
 
 !כן
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  2שלב 
  אינטליגנציה של מחשבהמחשבה

 ? בראשךמה הן המחשבות שעוברות ל

 
 הצלחה<< מקדם << ענג 

מחשבות מקדמות להצלחה 

 כשלון ><מעכב >< נגע 
מחשבות מעכבות הצלחה 

 
 

. 5- של רובד שכלי ואינטליגנציה של מחשבה ערך ליבה 

מחשבה היא אפשרות שמעצבת אמונה "
 "שיוצרת מציאות

 
 

  1640 דקארט - "אני חושב משמע אני קיים"
 .ויקטור הוגו - "אין דבר עוצמתי יותר מרעיון שהבשיל"
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E=mc²  
 .אנרגיה שווה למסה כפול מהירות האור בריבוע
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 !?מה שפחות זה יותר
. אלפי שנות מחקר בפסיקה מתנקזים אל הרגע המיוחד הזה

 

ס " לפנה212 -המצאת המנוף ארכימדס , חוק הציפה
 1687 איזק ניוטון -חוק הכבידה 

 1879 מקסוול  -חשמל ומגנטיות
אלברט -  אנרגיה -שקילות מסה , תורת הקוונטים

 1920איינשטיין 
 1923 וילהלם רנטגן -קרני רנטגן 

 1927עקרון האי וודאות של הייזנברג 
 1932קארל אנדרסון - אנטי אלקטרון 

 1934 מארי קירי -ביקוע גרעיני , רדיואקטיביות
 1960 -חלקיקים תת אטומיים - פוטנציאל 

 
 גוף, חומר

 תאים
 DNAמולקולות  

 אטומים
 פרוטונים ואלקטרונים, נויטרונים

 פוטנציאל- תת אטומים 
 אפשרות- תודעה  - אנרגיה 

 .מחשבה" שדה נקודת האפס"
 

 מחשבה= אנרגיה = מסה 

מחשבות הם פוטנציאל של 
 .חלקיקים תת אטומיים
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: ערך ליבה של הרובד הגופני

העולם הוא אנרגיה הפועלת  "
" פ הרצון שלך"והמשתנה ע

 
 

 תורת הקוונטים עוזרת לכם 
 .להגשים את החלומות שלכם

 . הצופה משפיע על התנהגותם של חלקיקיםתורת הקוונטים הוכיחה כי 
,  תאים8הכניסו חלקיק אחד לחדר סטרילי עם באחד הניסויים מדענים 

וכעת היו צריכים לחשב לפי מהירות החלקיק היכן הוא  ירו את החלקיק
? כלומר לאיזה תא הוא נכנס, נמצא

 ?  החלקיקלאיזה תא יכנס
 ? צריך לחשבהאם 

! לא
 .שם הוא נמצאתא שהחוקר מאמין שהחלקיק יהיה ב, בכל מקרה

האמונה של החוקר היא שגרמה לחלקיק לנוע , אין חשיבות לחישובים ולמדידות
למעשה העובדה שהחוקר צפה בחלקיק משפיעה על . אל התא שבו הוא נמצא

. תנועתו של החלקיק
 

 
 

 ?!לבקבוק הוא יין איכותי ₪ 500האם יין שעולה 
,  טקסים, קבלה מעשית, תרופות סבתא, תרופות כימיות, ניתוחים

. תרופות לוסקי
 .כוחם האמיתי מבוסס על כוח המחשבה והאמונה
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 " מסרים מן המים"
 1999משנת ר אימוטו "דמחקר של 

 

 תראו איך אטומים של מים נראים 
... כאשר כועסים

 
 

 .נראים כאשר אוהביםהמים ואיך 
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 מחשבה היא אפשרות "

 שמעצבת אמונה 
 ."שיוצרת מציאות

 
כל מה שקיים נוצר 

 ! ממחשבה
 . הצלחה נוצרת ממחשבה
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? ככה זה עובד
 

 . המפקד, המודע המלך
: העוצמה של המודע

  . המודע הוא שמגדיר מחדש את הלא מודע
  ... מידע שלא ידעתם שלא ידעתםDNA- המודע מקבל מידע ממאגר ה

  .מה אפשרי ומה מותר, המודע הוא שבוחר את הגבולות
 .המודע הוא יצירתי ופורץ דרך

 : של המודעהמגבלות
 ,מהירות הביצוע שלו איטית, זוכר מעט מאוד, החלק המודע במוח בעל נפח קטן

 .והוא יכול לבצע בו זמנית רק פעולה אחת

 
 החייל< הלא מודע 

: העוצמה של הלא מודע
 . מאגר מידע אינסופי, הלא מודע זוכר הכל

 . מיליארד פיסות מידע בשנייה400מעבד 
 . מבצע פעולות מתוזמנות בו זמנית של כל מערכות החיים

 .את הלא מודע ניתן לתכנת באמצעות הגדרה מחדש
  GPS- כמו לרשום כתובת חדשה ל

 . GOOGLE- או לרשום מילות חיפש ב
 ". טייס אוטומטי"הלא מודע פועל כמו 

: המגבלות של הלא מודע
. צריך לתכנת אותו מחדש ולהגדיר את הפנימיות כדי לחולל שינוי

 
 ?איך כל זה עוזר לכם להגשים חלומות

 
.  החוק המשיכ

הלא מודע מחויב לספק למודע רק את , בגלל מוגבלותו של המודע לזכור רק מעט מידע
י פי אס ויביא את 'לכן הלא מודע יפעל כמו ג. המידע התואם בדיוק את ההגדרות החדשות

ובמילים אחרות הלא מודע יספק רק את המידע . האדם בדיוק לכתובת שרשום בלא מודע
, "לא ימצא לעולם פתרון"כך יוצא שאם אדם מאמין שהוא . הדרוש הזמין והמהיר ביותר

. המידע היחיד שהוא יוכל לקבל זה אותו מידע שלא יאפשר לו למצוא פתרון
זה מה שהוא ימשוך , "כאשר יגיע למצב בעייתי הוא ימצא את הפתרון"אם אדם חי באמונה ש

הלא מודע יזמן עבורו מידע עדכני בזמן , בכל מצב בעייתי הוא ימצא את הפתרון. לחיים
 .משבר או בעיה

. אתה מושך לחיים שלך ומזמן את המקבילה הפיזית של האמונות שלך
. האמונות שלך יוצרות את המציאות שלך

. לכן שים לב מה עובר לך בראש
 
 

 ? שלך היא לחולל שינוי בחיים שלךהמטרהאם 
 , ך ואת תמונת המציאותלשנות את הפנימיות שלעליך 
 .הלשנות את מי שאתעליך 
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 : אנשים אומרים

 , אאמין בזה"
 "כאשר אראה את זה

 
 

 : המדע אומר

 , כאשר תאמין בזה"
 "תראה את זה
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 .שלך  תבחר את המחשבות
 

אתה בוחר מה מגביל אותך ומה , אתה כבר יודע שאתה הוא שבוחר מה טוב ומה רע עבורך
אתה יודע שאתה המגבלה של עצמך ולכן רק אתה יכול ליצור את המציאות , גורם לך לצמוח

המחשבה המודעת היא הכלי באמצעותו אתה יכול . של עצמך או לוותר על החלומות שלך
.  אל הבטן ואל הלא מודע כדי ליצור יש מיש , DNA- להיכנס פנימה אל הידע המצוי ב

 
היא המפקד העליון בעוד הלא מודע הוא החייל המבצע את שלך המחשבה כעת אתה יודע ש

כי , לכן שים לב מה אתה אומר לעצמך, החייל הזה מבצע במדויק את הפקודות. הפקודות
.  הלא מודע מקשיב וגם מבצע

. הלא מודע יבצע את העבודה עבורך, המחשבה המודעת היא שתגדיר אותך מחדש
החלק המודע הוא המפקד היצירתי , במוח שלנו יש חלק מודע וחלק לא מודע? איך זה קורה 

מהירות הביצוע שלו איטית והוא יכול לבצע , זוכר מעט מאוד, הוא בעל נפח קטן, הפורץ דרך
. בו זמנית רק פעולה אחת

,   מיליארד פיסות מידע בשנייה400הוא מעבד , המוח הלא מודע הוא החייל המבצע
מהירות הביצוע שלו , ( מליון פיסות מידע לעומת פיסת מידע אחת של המוח המודע200)

. הוא מבצע בו זמנית מיליארדי פעולות מתוזמנות,  ממהירות המוח המודע800גדולה פי 
הוא מפעיל באופן אוטומטי את כל , החלק הלא מודע של המוח עובד כמו טייס אוטומטי

.  בעצם הכל, גדילה והזדקנות, חילוף חומרים, ריאות, לב, נשימה, מערכות החיים
הוא החלק המודע , הטייס האוטומטי גם אחראי על היעדים שלנו כפי שהוגדרו על ידי המפקד

לאחר שהוגדר , המחשבה המודעת מגדירה את היעד עבור הטייס האוטומטי. של המוח
 והלא מודע שפועל כמו מערכת כמו הזנת מילות חיפוש או שרשרת חיפוש בגוגל, היעד

מסנן עבורך את המידע כך שתקבל תוצאות מדויקות כפי שהגדרת  במילות , הפעלה רשתית
הטייס האוטומטי מנווט ומוצא עבורך את הדרך הקצרה ביותר במהירות אל .  החיפוש שלך

למעשה בגלל כמות העצומה של מידע שיש . היעדים כפי שהגדרת ורק אל היעדים שלך
כל האפשרויות האחרות , ברשותו של הלא מודע הוא ימנע ממך את כל האפשרויות האחרות

החלק המודע של המוח , זוכר. לא יופיעו בתוצאות החיפוש שלך וגם לא תוכל לראות אותם
לכן המוח המודע מקבל את תוצאות , קטן מאוד ואינו יכול להכיל כמות גדולה של מידע

.  החיפוש במדויק כפי שממיין אותם עבורו המוח הלא מודע
מחויב ליעדים שלך יום , מתמיד, משקיע כסף, כאשר אתה רוצה בכל מאודך להשיג יעדים

הסיבה היא משום שהלא מודע האוטומאטי מכוון לקחת אותך , ולילה ועדיין אינך משיג אותם
המקום שבו כרגע אתה נמצא הוא היעד שהגדרת עבור המחשבה הלא מודעת . ליעד אחר

. במקום הזה אינך יודע שאינך יודע שאינך יודע. בדרך לא מודעת
. מכאן מובן למה אנשים רוצים להגיע למקום אחד בעוד שבפועל מגיעים למקום אחר

אם החלטת להרוויח מיליון דולר בשנה והמנגנון האוטומאטי מכוון על חמישים אלף דולר 
 בדרכך רעיון ששוויו מליון דולר מערכת ההפעלה הרשתית תסנן אותו עבורגם אם י. בשנה

. התשובה תהייה מתחת לאפך אבל לא תראה אותה. החוצה
ותתאמן עליהם בדרכים , כאשר תגדיר במדויק את היעדים שלך באמצעות המודעות שלך

 . ההרגלים החדשים שלך יעצבו את האמונה שלך, תיצור הרגלים חדשים, יצירתיות
התייחס ליעדים שלך כאל זרע שדורש תנאים מיוחדים לצמיחה וגדילה עד אשר יהיה לפרח 

דאג לדישון , דאג שיהיה באור, תשקה אותו, שתול את הזרע, צור מצע נוח לשתילה, או לעץ
.  דבר אינו צומח מעצמו. מה שתשתול זה מה שיגדל ויצמח. תאפשר לו לצמוח, שלו

 
.  היא המכחול באמצעותו אתה מצייר את החיים שלךשלך האמונה 

. האמונה החדשה תוביל אותך אל המציאות החדשה שלך
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כאשר אתם 
עסוקים 
 ,בשלילי

אתם מחזקים 
ומקבעים אותו 

. בחיים
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: המפתח לצופן הסודי
 

כאשר אתם 
רואים את 

 ,העתיד בעניים

מושכים אתם 
אותו ומזמנים 

. חייםל אותו
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 .  הצהרות חיוביות להגשמת יעדים32
. בסוף הדרך תמצא הצלחה

 
 אני יכול להיות כל מה שאני רוצה– א 
 התזמון שלי מושלם–  ב 
 שמחה גדולה בלביש לי – ג 
 אני ממוקד על המטרה שלי– ד 
 אני רואה את תמונת המציאות – ה 
 ממושמע ויוצר משמעות, שומעאני – ו 
  ותומכיםכולם עוזרים לי– ז 
 מדבר ורוקד את החזון שלי, אני שר– ח 
 יש לי טעם טוב בכל דבר– ט 
 אני בן אדם של עשייה– י 
 ני אוהב שינויים בחייםא– כ 
 בעיות טכניות אני פותר– ל 
 אני נותן מעצמי מעל ומעבר– מ 
 אני יודע מה אני רוצה– נ 
 ובתהליךאני מאמין בעצמי -  ס 
 החיים שלי נפלאים וקלילים– ע 
 יש לי בטחון עצום – פ 
 אני מחויב ליעדים שלי– צ 
 מתפלל לעולם שכולו טובי  אנ–ק 
 מכיל אחרים מקבל ואני -  ר 
  את העולםטורףאני -  ש 
  שלי מסונכרניםהשכלוגש  הר–ת 
 הכל יוצא לטובתי, אני בר מזל – 1
 הצעד הראשון קל מאוד – 2
 אני בן אדם נפלא, אני אוהב אותי – 3
  היכן שאני נמצאאני יכול להיות וגם לא להיות – 4
  בראשיש לי רק מחשבות חיוביות – 5
  כל הזמןיודע ויכול להשתנותאני  – 6
האנשים סביבי מאשרים את השמחה בתוכי  – 7
 למדתי כל מה שנחוץ  –  8
 כאשר אגיע אדע מה לעשות -  9

  בתודה ענקיתאני מקבל את החיים – 10
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 מפתחות להצלחה 32
 

משמעות חוקים בארבעה רבדים מפתח   

 רצונות 3. כוח החיים  

הווה לתודה . חיו חיים בהם הכל אפשרי עבורכםאפשרות א 

העתיד לבקשה . מעל ומעבר לציפיותתנו מעצמכם לאחרים מעל ומעבר מ 

העבר .  לאחריםערךקחו לעצמכם לפי הרצון החופשי על מנת לתת שאפתנות ש 
. לסליחה

שנוי פנימי .  מורים7  

". ככה בונים ברכה", איך, כמה, עם מי, מתי, חישבו על היכןברכה ב  

שמרו על שמחת החיים בדרך אל היעדים והחלומות שלכם גבורה ג 

שימו מניע וכוונה נכונה כזרע ממנו צומחת התוצאה המדוייקת דיוק ד 

גמישות ופריצת דרך , תלחצו על הכפתור שמחולל שינוי פנימיכפתור כ 

. ושחצנות, צדקנות, ידענות, שחררו את עצמכם מיהירותפתיחות פ 

. הגוף והשאפתנות שלכם זה לצד זה , השכל, תכילו את הרגשרגישות ר 

גלו את התשובה ואת , תבינו את הסיבה, למודעות, תביאו הכל לדיוןתשובה ת 
העצמי האחר שלכם 

. השפעות הסביבה.  כוחות פנימיים10  

הכל בא לסייע לך , להיות בוודאות שהכול בא מצד האוראמת  1

היכולת להתחיל הכל מהתחלה בכל מקום בכל גיל בכל זמן שונות  2

אהבה כסיבה ותרופה במקום פחד ושיתוק שלווה  3

היכולת להיות או לא להיות בכל מקום בו אתה נמצא תתחבר לסביבה איזון  4
חדשה 

אמונה ומציאות חדשה , ליצור באמצעות מחשבה וחוקיםחוקים  5

, תמצאו את הייחודיות, תבדלו את עצמכם ואת העסק שלכםשילוב  6
הצעת מכר . אחד יחיד ומיוחד. "תהיו בעלי ערך יוצאים מהכלל

. תכירו את עצמכם דרך התבוננות באחרים ובהתנסויות שלכםשתיקה  7

להבחין שככל שאתה לומד יותר אתה מבין פחות שאלה  8

ללמוד איך ללמוד ולמצוא את הידע הדרוש בזמן הנחוץ תשובה  9

לקבל את המציאות ולטפל בסיבה לצורך שינוי התוצאה עשייה  10

הגדרת יעדים ויישומם .  החושים12  

תראו מה שאתם רוצים לראות ולא מה שמראים לכם  הצלחה ה 

לשמוע אחרים מתוך משמעת וליצור משמעות לעצמך ויסות ו 

לחיות חיים מתוך אמת אישית וזהות אישית זהות ז 

.  דבור אמת, שמירת הלשון, שתיקה- להקפיד על דיבור נכון חקירה ח 

לחיים  (טוב)לתת טעם , "טעים"להיות טוב ט 

לעשות צעד ועוד צעד הדרך מתבהרת עד להשגת היעדים , ליזוםיוזמה י 

להיכנס לעומק ולהכיר את העסק דרך הרגליים , לגעת בידייםלמידה ל 

להגדיר יעדים עם מרחב וזמן מדוייקים ואז להפוך תהליך ליעד נאמנות נ 

. תכנות עצבי מחדש.  כתובת חדשה gpsהחייל , הלא מודעסבלנות ס 

המוח המודע כמפקד המנהל את המשחק עם יעדים חדשים ערך  ע 

מתוך מחויבות והתמדה , לכו עם הצדק שלכם עם כל הלבצדק צ 

. (שלכם ושל אחרים)בדרך אל היעד שמרו על כבוד האדם וחרותו קסם ק 
  .זה הדבק של כל מה שלמדתם ועשיתם, תחלמו בגדול
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קשר טיפוסים ואינטליגנציות 
. האינטליגנציה המקושרת לנתיב חייך היא האינטליגנציה השולטת באישיות שלך

 

טיפוס כישור /כושר/היכולתאינטליגנציה  

הגדרת הרצון וכיוונו  אינטליגנציות רוחניות 3רצון 

היצירתי יכולת ליצור משמעות מריק רצון חופשי א 

 המורהיכולת לתת כמטרה נעלה  רצון לתת מ 

התלמיד מ לתת  "יכולת לקבל ערצון לקבל ש 

שינוי גישות ואמונות  אינטליגנציות שכליות  7מורים  

החכם  יכולת לתזמן פעולה חוכמה ב 

השמח בחלקו יכולת להיות שמח בחלקך עושר ג 

מתקן עולם יכולת לשים מניע נכון זרע ד 

הנדיב יכולת לחולל שינוי פנימי חיים כ 

השולט ברוחו יכולת להשתחרר מהכבלים ממשלה פ 

רודף שלום יכולת הכלה של האחר   שלום ר 

המודע ליופי יכולת מודעות ליופי הפנימי  חן ת 

זיהוי ואבחון החוסר  אינטליגנציות רגשיות 10כוחות  

האופטימי יכולת וודאות באור אור  1

האוהב התחלות יכולת להתחיל מהתחלה בראשית  2

התומך יכולת לאהוב כתרופה אהבה  3

ההרפתקן יכולת להיות או לא להיות חופש  4

החושב יכולת ליצור אמונה חדשה מחשבה  5

 (שדכן)המאחד יכולת לחזק את השונות אחדות  6

המתבונן יכולת לדעת דרך המשוב התבוננות  7

המנטור יכולת ללמוד כדרך חיים אימון  8

מוצא הפתרונות יכולת ללמוד איך ללמוד  חיסון  9

הזורם עם החיים יכולת קבלה של המציאות  גילוי  10

תרפיה באמנויות החיים  אינטליגנציות גופניות 12חושים  

הרואה הכל יכולת ראיה רב מימדית ראיה ה 

השומע הכל יכולת לשמוע ומשמעות שמיעה ו 

המחפש יכולת להריח אמת ושקר ריח ז 

המדבר יכולת דיבור נכון ושגוי  דיבור ח 

הטועם מכל דבר יכולת להבחין בין טוב ורע טעם ט 

המבצע יכולת לבחון מותר ואסור  מעשה י 

המגלה יכולת כיסוי לצורך גילוי תשמיש ל 

ההולך בדרך יכולת להפוך תהליך ליעד  דרך /הלוךנ 

המאמין יכולת פעולה מתוך אמונה  בטן /רוגזס 

השחקן יכולת לשחק את החיים מוח /שחוקע 

המחוייב ומחוייבות , יכולת חיברותלב /הרהורצ 

החולם יכולת התמודדות ערכית תא /שינהק 
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 תודה
 

 עוזי חיטמן: ילים
 עממי יווני: לחן

 
 תודה על כל מה שבראת

 תודה על מה שלי נתת
 על אור עיניים
 חבר או שניים

 על מה שיש לי בעולם
 על שיר קולח ולב סולח

 .שבזכותם אני קיים
 

 תודה על כל מה שבראת
 תודה על מה שלי נתת

 על צחוק של ילד ושמי התכלת
 על אדמה ובית חם

 פינה לשבת אישה אוהבת
 .שבזכותם אני קיים

 
 תודה על כל מה שבראת

 תודה על מה שלי נתת
 על יום של אושר

 תמימות ויושר
 על יום עצוב שנעלם

 תשואות אלפיים וכפיים
 .שבזכותם אני קיים

 
 תודה על כל מה שבראת

 תודה על מה שלי נתת
 על צחוק של ילד

 ושמי התכלת
 על אדמה ובית חם

 פינה לשבת ואישה אוהבת
 .שבזכותם אני קיים

 
 תודה על כל מה שבראת

 תודה על מה שלי נתת
 על אור עיניים
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תורת הצינורות 
. כאב ומחלה יופיעו בו זמנית בארבעה רבדים, תקלה, תופעה, כל בעיה

. האימון מתחיל ברובד הגופני ועולה עד לשורש ולמקור הבעיה
 
שינוי - נפש 

 

   אני הדבר   אינטליגנציות  רוחניות     3-     אמש     רצון לתת
 יכולת להגדיר את הרצון ואת כיוונו                                                   ה    רובד רוחני

 דע את עצמך דרך המשוב                          

 הוליסטי

 

    אחראי  השפעה    זוגיות          /                      אהבה           

 אני חלק                אינטליגנציות שכליות7            -  בגדכפרת 

רובד שכלי              

היכולת לשנות גישה ואמונה                                   

 

 מחשבה מעצבת אמונה ויוצרת מציאות                        

סימבולי 

קריירה /אושר                                               

 אני בתוך               אינטליגנציות רגשיות10   - 12345678910

 י           רובד רגש

 םהיכולת לזהות חסרים רגשיי

שמחה היא מצפן אל ההצלחות ואל הייעוד שלך                       

סובייקטיבי 

 

כסף /שמחה                                                    

 אני נפרד             אינטליגנציות גופניות12  -   הוזחטילנסעצק

רובד גופני            

היכולת להגדיר יעדים ולממשם 

 העולם הוא אנרגיה המשתנה בהתאם לרצון שלך

 

 

 אובייקטיבי

 קורבן  תגובה                                                                                                   

        גלוי   פסיבי    בריאות           /              הוויהמוות- רצון לקבל 
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 שלושים ושתים ערכי חיים  
. לצורך שינוי פנימי

. הם לב הרובד השכלי בשיטת לוסקי, ערכי חיים

 

 
 
 

משמעות ערכי חיים בארבעה רבדים ' אינט 

ערכי חיים של הרובד הרוחני רצון 

לחיות חיים בהם הכל אפשרי על פי הרצון החופשי רצון חופשי א 

רצון לתת כמטרה נעלה ותכלית החיים רצון לתת מ 

על מנת לתת לאחרים  , לקבל לעצמךרצון לקבל ש 

ערכי חיים של הרובד השכלי מורים  

והשילוב ביניהם , איך, כמה, עם מי, מתי, לדעת היכןחוכמה ב 

להבין שהרבה או מעט אינם משפיעים על השמחה שלך עושר ג 

לשים מניע וכוונה נכונה כזרע ממנו צומחת התוצאה זרע ד 

היכולת לחולל שינוי פנימי ולהעביר הלאה חיים כ 

ושחצנות , צדקנות, ידענות, לשחרר את עצמך מיהירותממשלה פ 

להכיל אותך ואחרים כדי ליצור שלם ושלמות שלום ר 

להעלות את ההתרחשויות למודעות עצמית ולגלות אותך חן ת 

ערכי חיים של הרובד הרגשי כוחות  

הכול אור , להיות בוודאות שהכול בא מצד האוראור  1

היכולת להתחיל הכל מהתחלה בכל מקום בכל גיל בכל זמן בראשית  2

אהבה כסיבה של כל הסיבות ותרופה של כל התרופות אהבה  3

היכולת להיות או לא להיות בכל מקום בו אתה נמצא חופש  4

אמונה ומציאות חדשה , ליצור באמצעות מחשבה מכוונתמחשבה  5

לחזק את השונות כדי ליצור אחדות והרמוניה אחדות  6

לדעת את עצמך דרך אחרים ודרך ההתנסויות שלך התבוננות  7

להבחין שככל שאתה לומד יותר אתה מבין פחות ריפוי  8

ללמוד איך ללמוד ולמצוא את הידע הדרוש בזמן הנחוץ חיסון  9

לקבל את המציאות ולטפל בסיבה לצורך שינוי התוצאה גילוי  10

ערכי חיים של הרובד הגופני חושים  

לראות את מה שאתה רוצה לאהוב ראיה ה 

לשמוע מתוך משמעת וליצור משמעות של אהבה לחיים שמיעה ו 

לזהות את האמת האישית  ריח ז 

שמירת הלשון ודבור אמת , שתיקה- להקפיד על דיבור נכון דיבור ח 

לחיים  (טוב)לתת טעם , "טעים"להיות טעם ט 

בכל מעשה יזום  (בלי אסור)לשים גבולות של מותר מעשה י 

לגעת לעומק ולדעת תשמיש ל 

להפוך תהליך ליעד דרך /הלוךנ 

אימון ופעולה מתוך אמונה בטן /רוגזס 

חקירה ושאלה , החיים כמשחקמוח /שחוקע 

לפתוח את הלב כדי למצוא חמלה ומחויבות  לב /הרהורצ 

כבודו וחירותו , נשמת אדם היא ערכיותא /שינהק 
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שלושים ושתים היכולות 
 

רוחני - היכולת להגדיר את הרצון וכיוונו  רצון 

היכולת להבחין שהעולם הוא מרחב ריק שמתמלא ברצון חופשי רצון חופשי 

היכולת להגדיר את הרצון לתת כמטרה נעלה ותכלית החיים  רצון לתת  

היכולת להגדיר את מידת כוח הרצון לקבל לעצמך ואת כיוונו  רצון לקבל  

שכלי - היכולת לחולל שינוי בגישות ובאמונות מורים 

כמה ואיך , עם מי, מתי, היכן- היכולת לתזמן פעולה חוכמה 

היכולת להבין שהרבה או מעט אינם משפיעים על השמחה שלך עושר 

היכולת לשים מניע וכוונה נכונה כזרע ממנו צומחת התוצאה זרע 

להיות בתנועה ולהעביר הלאה . היכולת לחולל שינוי פנימיחיים  

. ושחצנות, צדקנות, ידענות, היכולת לשחרר את עצמך מיהירותממשלה 

היכולת להכיל אותך ואחרים כדי ליצור שלם ושלמות שלום  

היכולת להעלות את ההתרחשויות למודעות עצמית ולגלות אותך חן   

רגשי - היכולת לזהות ולאבחן חסרים כוחות 

. הכול אור, היכולת להיות בוודאות שהכול בא מצד האוראור 

היכולת להתחיל כל דבר מהתחלה בכל מקום בכל גיל בכל זמן בראשית 

היכולת לעשות דברים מאהבה כתרופה של כל התרופות אהבה 

היכולת להיות או לא להיות בכל מקום בו אתה נמצא חופש 

היכולת ליצור באמצעות מחשבה מכוונת אמונה ומציאות חדשה מחשבה 

היכולת לחזק את השונות כדי ליצור אחדות והרמוניה אחדות 

היכולת לדעת את עצמך דרך אחרים ודרך ההתנסויות שלך התבוננות 

היכולת להבחין שככל שאתה לומד יותר אתה מבין פחות ריפוי 

היכולת ללמוד איך ללמוד ולמצוא את הידע הדרוש בזמן הנחוץ חיסון 

היכולת לקבל את המציאות ולטפל בסיבה לצורך שינוי התוצאה גילוי 

גופני -  היכולת להגדיר יעדים ולממשם חושים 

רב ממדית , דמיונית, על חושית, מרחבית, יכולת ראיה חזותיתראיה 

משמעת ומשמעות , עיבוד, תדרים, צלילים, יכולת שמיעת קולותשמיעה 

יכולת להריח אמת ושקר ויכולת לזהות את האמת האישית ריח 

אבחנה בין נכון ושגוי  , הרצאה, שיתוף, כתיבה, יכולת דיבורדיבור 

ויכולת פעולה בטעם טוב , יכולת להבחין בין טוב ורעטעם 

יכולת לעשות מעשים יזומים ויכולת להבחין בין מותר ואסור  מעשה 

.  ציור, אמנויות, תנועה, ריקוד, טבע, גוף, יכולת גילוי דרך מגעתשמיש 

יכולת להפוך תהליך ליעד לפתרון בעיות הישרדות מורכבות דרך 

יכולת פעולה מתוך אמונה  , יכולת תרגול הפנמה ואימון אישיבטן 

חקירה מודעת , שאלה, ניתוח, עיבוד, מיון, הגיון, יכולת משחקמוח 

שילוב וניהול אחרים , קבלה, מחויבות, חמלה, יכולת חיברותלב 

כבוד האדם וחירותו  /יכולת התמודדות בדילמות ערכיות מוסריותתא 
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 32עץ הדעת 
 

 שכלול היכולת להגדיר את הרצון וכיוונו- רובד רוחני רצון 

. דע כי העולם הוא ריק שרוצה להתמלא ברצון החופשי שלךרצון חופשי 

. דע כי לתת כמטרה נעלה הוא סוד לתיקון כוללרצון לתת  

. דע כי גודלו של הרצון לקבל כך גודלו של התענוג והקלקולרצון לקבל  

שכלול היכולת לשנות גישות ואמונות - רובד שכלי מורים 

. דע כי החוכמה מתגלה דרך תזמון הדרך שבחרתחוכמה 

. דע כי השמחה שלך אינה תלויה במה שיש לך אלא במה שאין לךעושר 

. דע כי הכוונה שלך והמניע שלך יוצרים את התוצאה המתקבלתזרע 

. דע כי שינוי פנימי הוא הסוד לחיים טובים וארוכיםחיים  

. הצדקנות והרצון הבלתי נלאה הם הכלא שלך, דע כי הידענותממשלה 

. דע כי השלום בעולם מתחיל בשלום שלך עם עצמךשלום  

. ובעיניו של המתבונן, פנימה, דע כי החן והכיעור הם אצלךחן   

שכלול היכולת לזהות חסרים - רובד רגשי כוחות 

. דע כי החושך הוא אשליה שאתה יוצר כדי להבחין באוראור 

. דע כי הרוח נצחית ובכל רגע החיים מתחילים מחדשבראשית 

. דע כי אהבה היא העילה של כל העילות והתרופה של כל התרופותאהבה 

. דע כי החופש נמצא ביכולת שלך להיות או לא להיות היכן שאתהחופש 

. דע כי מחשבות מעצבות אמונות שיוצרות מציאותמחשבה 

. דע כי הניגודים והשונות הם שיוצרים אחדותאחדות 

. דע כי ההתנסויות שלך והאנשים סביבך הם מראה שלךהתבוננות 

. תדע פחות, דע כי ככל שתלמד יותרריפוי 

.  דע כי ללמוד איך ללמוד הוא המורה הפנימי שלךחיסון 

. דע כי החיים הם תוצאה וגילוי של הנסתר מעיניךגילוי 

שכלול היכולת לקבוע יעדים ולממשם - רובד גופני חושים 

. דע כי ראיה כמו מורא כמו מורה כמו הארה כמו מראה מקוםראיה 

. דע כי שמיעה מתוך משמעת יוצרת משמעותשמיעה 

. דע כי הריח הוא שיוביל אותך אל האמת או השקרריח 

. להבחין בין נכון ושגוי, תחושות, דע כי דיבור משחרר מחשבותדיבור 

. דע כי טעם  טוב או רע במעשה יוצרים את טעם החייםטעם 

. דע כי מעשה יזום פותח בפניך דלתות אל מה שמותר או אסורמעשה 

. דע כי מגע מאזן ומרפא וגם יוצר סדר בספריה החיה שלךתשמיש 

.   דע כי תכלית היעד ליצור תהליך כמו שתכלית המוות ליצור חייםדרך 

.  דע כי מעשה מתוך אמונה מונע רוגז וכאבי בטןבטן 

.  רק משחק, זכור. דע כי החיים הם משחק רצינימוח 

. מחויבות וחמלה הם סוד הריפוי ללב המחלה, דע כי חיברותלב 

. דע כי כבוד האדם וחירותו הם משאלת חלום עבור כל בן אנושתא 
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קשר הצהרה חיובית ואינטליגנציות 
. תחזוקה ושכלול אינטליגנציות, תרגול,  לאימוןהצהרות

 
מנטרה לאיזון הרצון רצון  

תודה על כל מה שנתת לי - תודה רצון חופשי א 

 נותן מעצמי מעל ומעבר  אני -בקשה רצון לתת  מ 

מבקש סליחה וסולח לכל העולם אני – סליחה רצון לקבל ש 

מנטרה לאיזון ההשפעות החינוכיות מורים  

הכל מגיע אלי בזמן ובמקום הנכון , אני מתוזמןחוכמה  ב 

וגם במה שאין לי אני שמח וטוב לב במה שיש לי עושר  ג 

אני מכוון להשגת היעדים שלי במהירות ובקלות זרע  ד 

אני עוסק בשיפור איכותי מתמיד - שאם חיים כ 

 והיהירות מחיי  הצדקנות,הידענותאת אני משחרר ממשלה  פ 

אני מקבל אותי ואוהב אותי כמו שאני שלום  ר 

לגוף ולמחשבות שלי , תחושות שליאני מודע לחן  ת 

מנטרה להבנת החוסר כוחות  

אני בוודאות שהכל לטובה והכל בא מצד האור אור  1

בכל רגע וכל יום החיים שלי מתחילים מחדש  בראשית  2

אני חי באהבה גדולה עם כל העולם אהבה  3

היכן שאני אני יכול להיות או לא להיות חופש  4

המופלאה שלי  מציאות ה המחשבות שלי יוצרות אתמחשבה  5

  אני מחדד את השונות והייחודיות שביאחדות  6

האנשים והיקום הם משוב להבנה והכרות עם  עצמי התבוננות  7

  יודע שככל שאני לומד יותר כך אני מבין פחותאני אימון  8

מה לעשות בכל מצב אני מקבל מידע זמין כדי לדעת חיסון  9

העולם משתנה בהתאם לרצונות ולכוונות שלי גילוי  10

מנטרה למילוי החסר חושים  

אחרים מראים לי אני רואה מה שאני רוצה לראות ולא מה שראיה ה 

אני מוסיקה שיוצרת משמעות עבור כל האנושות  שמיעה ו 

המניע והכוונה , אני מריח את האמתריח ז 

אני מכבד את המילה שלי וכך אחרים מכבדים אותי דיבור ח 

לחיים שלי יש טעם טוב טעם ט 

כל מעשה יוצר עבורי אפשרויות חדשות מעשה י 

אני נוגע וכך אני יודע ולומד תשמיש ל 

אני הופך תהליך ליעד ומבטל את הסוף דרך /הלוךנ 

האמונות שלי הם אבני הדרך של חיי בטן /רוגזס 

החיים הם מגרש המשחקים שלי מוח /שחוקע 

ומחוייב  להם כל חיי , מוביל תהליכיםאני לב /הרהורצ 

 בכל מקום על כבוד האדם וחרותושומר אני תא /שינהק 
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האם אתה 

זוכר את 
?העתיד
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.  שלךהחדשותכאן את ההצהרות והמחשבות החיוביות רשום 
. רשום את המקבילות החיוביות של ההצהרות השליליות שאותן רשמת בתחילת הספר

ראה דוגמאות בטבלת קשר הצהרות חיוביות . רשום ההצהרות חיוביות כאילו הם כבר כאן
. ואינטליגנציות

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
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.............................................................................................
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.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
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.............................................................................................  
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  3שלב 
 אינטליגנציה של דיבור  מילים

 
 .כוח של בריאהיש מילים ל
 

כעת עליך לעשות את , אחרי שהבנת איך המחשבה המודעת והלא מודע מתקשרים בניהם
המשימה בכללותה היא הגדרה מחדש של הטייס . הצעד הראשון למימוש היעדים שלך

לשנות את מי , לברוא את עצמך מחדש, למעשה לתכנת מחדש את עצמך. האוטומטי שלך
. שאתה כך שתוכל להגיע בקלות ובמהירות אל היעדים שלך

לאחר שזיהית את מה שחסר לך בחיים וגם החלטת שאתה רוצה מאוד למלא את , אז ככה
. אתה מתחיל תהליך של תכנות מחדש של הלא מודע עם היעדים שהגדרת, החוסר הזה

 
. הדיבור, הפשוטים והזמינים עבור כל אחד הוא השיתוף, אחד הכלים העוצמתים

. נעשה שימוש חכם בכלי הזה והוא יהיה עבורך אחד הסודות להצלחה" הסדנה"ב
, האותיות המרכיבות את המילים הן שבוראות כל דבר בעולם הפיסי, הנה ההסבר לכך

אין , כל דבר שאתה אומר במילים מורכב מעשרים ושתיים אותיות, למילים יש כח של בריאה
, המילים שלך הן שבוראות את כל היצירות החדשות שלך. לך יותר מעשרים ושתיים אותיות

היצירות - למעשה אין חדש תחת השמש . כוחות חיים ומוות ניתנו למילה הנאמרת
הן באות מתוך עשרים ושתיים אותיות קיימות ורק , שלך הן יש מתוך היש" חדשות"ה

את היעדים שלך . הצירופים בין האותיות והמילים הם שיוצרים את המציאות הייחודית שלך
כאשר אתה מדבר עם אנשים סביבך אתה עוזר ליעדים , אתה הולך להגשים בעזרת אנשים

אתה יוצר עבורם מצע , אתה מסייע ליעדים שלך לממש את עצמם, שלך לרקום עור וגידים
אתה שותל אותם בראשם של אחרים ובלא מודע שלך וכך הם יוצרים חיים משל עצמם , טוב

.  ומתחילים בתהליך הצמיחה לקראת מימוש החלום שלך
תרשום אותם בקובץ כך , דבר על המטרות והיעדים שלך עם כל אחד שמוכן לשמוע, לכן

. שתוכל לחזור אליהם ולערוך אותם מחדש
 

: הנה הם בקצרה
 מתחייביםכשמדברים על היעדים  .1
 ומקבלים משובכשמדברים על היעדים לומדים  .2
  את המציאותמבינים אחרתכשמדברים על היעדים  .3
  יותרמסודר ומאורגןכמדברים על היעדים זה  .4
 מיקוד ובהירותכשמדברים על היעדים זו מדיטציה של  .5
 מאוזןכאשר מדברים זה  .6
 משמעות חדשהכאשר מדברים על היעדים זה מקבל  .7
 .שלווה והצלחה, כאשר מדברים זו הדרך לשלום פנימי .8
 ואפשרויות חדשותכשמדברים מכירים ומתחברים למורים  .9

 מציאות חדשהכשמדברים על היעדים משחררים אותם ל .01

 

 .ובקלותמהר הם יתממשו בחייכם , דברו על היעדים שלכם
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קשר מילים 
. מילים יוצרות תקשורת עם בני אדם

. קשר עם אנשים הוא כלי ליצירת הצלחה
אנשים שתומכים בך יסייעו לך להתקדם 

. מהר אל המטרה שלך
 

,  חפש את האנשים הדומים לך
, במגע, במבט, במילים

,  אלה שרוצים מה שאתה רוצה
, שנראים כמוך

, שמדברים כמוך
, שמתלבשים כמוך

, שמתעניינים במה שאתה מעוניין
, שהולכים בדרך בה אתה הולך

 
. צור קשר עם אנשים שהולכים בדרך שלך

. הם יהיו הסביבה התומכת שלך
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   מיקוד 4שלב 

  ,אינטליגנציה של זרע

. הכוונה היא כל הסיפור
 

  חוק העיבור
 . לצמיחהומדויקים מתאימים  תנאים תנו לזרע

 
 י מכווןתכנות עצב

 בנה לעצמך דגם מציאות מדויק 

 פעולות פשוטות מכוונות פועלות כמו תרופות .

  מדויקת ל כתובת הגדר–GPSשלך . 

  עבור שרשת חיפש רשוםgoogle  הפנימי 

 מסגר מחדש את תמונת החוויה שלך .

  שדר מילת חיפוש מדויקת כעוגן שמחזיר
אותך אל עצמך בשיא שלך 

 צור עוגן לקיבוע תחושת חוויית הניצחון .
 

המאמץ שאתה נדרש לעשות הוא מאמץ ליצירת , ההתייגעות הנדרשת כעת היא במחשבה
שלך מול המכשיר שאתה מבקש להפעיל ואז כוון את השלט רחוק .  ומדויקתכוונה נכונה

. שים זכוכית מגדל מתחת לאור השמש ותקבל תוצאה מיידית. תלחץ על הכפתור הנכון
 

. תרגישו את הספק וחוסר הנוחות ועשו את הפעולות בכל זאת
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 תרופות לוסקי

 .פעולות פשוטות מכוונות
Directed Simple Action 

 

 עשו מעשה טוב אחד ביום. 

 אמרו תודה על כל דבר. 

 הסתובבו עם חיוך רחב על הפנים. 

 חיזרו בדמיונכם לרגעים רגשיים של ניצחון. 

 השמיעו מוסיקה כל הזמן. 

  תשמיעו את השיר שמזכיר לכם רגע גדול של
. הצלחה בחיים

 י מגע בין אצבע לאגודל"צרו קשר חיובי ע 

 תעשו אהבה עם החיים. 

 תעשו מקלחת וכוונו לניקיון אנרגטי 

 קפצו על רגל אחת ונערו את כל הכעס 

 שימו כוונה של . קנו לעצמכם השבוע בגד חדש
 .פינוק ורצון לקבל לעצמכם

  קבעו עם עצמכם פגישה שבועית לליבון כל
 הבעיות שיש לכם עם עצמכם

  תשנו את מקום הריהוט בבית ושימו כוונה של
 התחדשות

 
. חזקה פי אלף בעוצמתה. פעולה אנושית מכוונת פועלת כמו תרופה

. פעולה כירורגית מדויקת- כמו אור שמוקרן על זכוכית מגדלת 
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כוחו של דיוק 
 .דיוק הוא שם המשחק

 . מדויק יניב תוצאות מדויקותתכנות עצבי
הדרוש כעת כדי להתקדם ולהרוויח המאמץ . מדויק יאפשר התקדמות ליעד במדויקמאמץ 

  . ודיוקאת ההצלחה שלך הוא מיקוד
אם , כוונה היא כמו שלט רחוק המכוון ושולט על מכשיר הטלביזיה. פעולה מתוך כוונה נכונה
.  לא תוכל לשלוט במכשיר, תהייה רחוק ולא תכוון נכון

.  אמור מה שאתה רוצה במדויק, כתוב, חשוב
. כך תקבל תוצאה מדויקת.  השלבים במדויק7בצע את 

 
: תשאל שאלות מדויקות

איך בדיוק תבצע ? לשם מה אתה רוצה את זה? מה המטרה? מה אתה רוצה
 ?מה עוד אתה צריך? מה האמצעים שיש לך? מתי תבצע את זה? את זה

 
 

דמיון מודרך 
 .תדמו את עצמכם ביעדים שלכם

 .המוח האנושי אינו מבחין בין דמיון לבין מציאות
 .תראו את עצמכם שם. הכינו את לוח החלומות
 .קשרו אותם ליעדים החדשים. רשמו חוויות של ניצחון
 .קשרו אותם לאמונות מעכבות. רשמו חוויות של כאב 

 .שלונותיעל צלחות ולא על כ (לא קבוע)תגמלו את עצמכם 
 

,  דע כי המוח האנושי אינו מבחין בין דמיון לבין מציאות
. תראה את עצמך ביעדים שלך, לכן עשה דמיון מודרך

תסיר מהשדה את הקוצים ואת הפרחים שאינם , דמה את היעדים שלך לשדה פרחים
.  דמה את השדה מתמלא בפרחים שאתה אוהב במקום הקוצים שהוצאת, מוצאים חן בענייך

.  דמה עצמך הולך ביער סבוך וקוצני אל ליעד שלך
עלמו והנתיב יהיה ימך הולך באותו נתיב פעם אחר פעם עד שהסבך והקוצים יצדמה את ע

.  אוטוסטראדה חופשית וקלה למעבר
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תשוקה 
, תצעק אותם, תחלום אותם, תרקוד אתם. בכל הזדמנות שיש לך תשיר את היעדים שלך

, תקום אתם בבוקר ולך לישון אתם, דבר עליהם עם כל מי שמוכן להקשיב לך, תכתוב אותם
. התאהב בעצמך מחדש. הייה מאוהב, צור כוונה ומיקוד

.  את הריקוד או את הצחוק, לא תמיד השמחה היא שיוצרת את השיר
 

מצב הרוח 
 . או הריקוד הם שיוצרים עבורך את השמחה, או השירים, לפעמים הצחוק

בסופו של דבר היא תהפוך , לכן הייה שמח גם אם השמחה שלך בהתחלה היא טכנית
. לאמיתית ותצא מהלב

שנה את , גם העולם החיצוני שלך משתנה, דע כי כאשר אתה משנה את העולם הפנימי שלך
אמור לעצמך , הדימוי שלך על עצמך באמצעות חזרה על המנטרות שלך והשמחה שלך

. עשה זאת מתוך כוונה ואמונה ביכולת שלך ובעצמך" הרווחתי את זה, מגיע לי"
 

 

מ לתת "לקבל ע
, אם המניע מובן לך וגלוי יהיה לך קל ותוכל מהר להתקדם, הכוונה שלך היא המניע שלך

" לקבל על מנת לתת"המניע שלך חייב להיות . לכן התבונן על המניע שלך לרצון שלך לקבל
כך תהייה בהשפעה ותיצור שפע לעצמך , כך תשאיר חותם. כך תתקרב אל הטוב שבך

.  ולאחרים

 
משמעת ומשמעות 

 . משמעות חדשה בחיים שלךלשמוע מתוך משמעת כדי ליצור , אתה חייב להקשיב
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 בנה לעצמך דגם מציאות מדויק
. לך אחריו צעד אחרי צעד, מצא לך דגם שאתה רוצה להיות כמוהו

 .....................................................................................................................
 .....................................................................................................................
 .....................................................................................................................
 .....................................................................................................................
 .....................................................................................................................

 
. מסגר מחדש את תמונת החוויה שלך

 .....................................................................................................................
 .....................................................................................................................
 .....................................................................................................................
 .....................................................................................................................
 .....................................................................................................................

 
שדר מילת חיפוש מדויקת כעוגן 

 .....................................................................................................................
 .....................................................................................................................
 .....................................................................................................................
 .....................................................................................................................
 .....................................................................................................................

 
. צור עוגן לקיבוע תחושת חוויית הניצחון

 .....................................................................................................................
 .....................................................................................................................
 .....................................................................................................................
 .....................................................................................................................
 .....................................................................................................................
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  מחויבות 5שלב 

 אינטליגנציה של לב

 
לעשות , העבודה המתבצעת עם כל הלב, הסובלנות וההתמדה, המחויבות

 .כל אלה יוצרים מצוינות והצלחה. מעל ומעבר
 

 
המחויבות שאתה צריך לקחת על עצמך . הצעד הבא בדרך אל החלום שלך הוא המחויבות

בנה את המחויבות שלך כך שלא תוכל לשנות את גודל המחויבות או . היא לעצמך בלבד
זו הדרך , הייה מחויב ונאמן לעצמך וליעדים שלך במאה אחוזים ולא פחות מזה, לבטל אותה

כאשר אתה מחויב לעשות עבור אחרים דבר שאינך רוצה . בה אתה נאמן ומחויב גם לאחרים
אתה יוצר קצר עם עצמך ועם הסביבה שלך ובפועל אף אחד לא אוהב את , ואינך מאמין בו

עשה את הדרוש כדי להגיע לתוצאה שאתה , ברגע שלקחת מחויבות ליעדים שלך. התוצאה
שינוי של היעדים יבלבל את הטייס האוטומטי . אל תשנה את היעדים שלך, מבקש להשיג

. קח אותך לשום מקוםיהוא י. שלך ולא תגיע לשום מקום
. הם סוד ההצלחה שלך, צעד אחרי צעד, הסובלנות וההתמדה, המחויבות

 
. הגדר מחדש את מערכת ההפעלה הרשתית שלך בדרך הבאה

 
.   יום ברציפות21 פעם ביום במשך 100אמור 

 
 " אני יודע איך לעשות את זה"

תן לטייס האוטמטי שלך , אל תפעל בחיפזון, הידע הנחוץ לך להשלמת המשימה יגיע בעתו
הוא גם יפעיל עבורך את הייקום כולו ואת , למצוא עבורך את הפתרון הנכון והמהיר ביותר

. הסביבה שלך כדי לתרום את חלקם בתהליך שלך בזמן שיידרש
 
" אני יכול לעשות את זה"

אתה יכול לגלות אותם , אתה נבראת בצלם האלוהים ולכאורה יש לך כוחות בלתי מוגבלים
. הם יצאו רק אם תאמין שהם קיימים בתוכך, בעצמך רק אם תאפשר להם לצאת

 
" ימגיע ל"

בלעדיך לא יכול היה , תא בגופו של היקום, יהלום בורק, לב פועם, דע כי אתה שיר נפלא
העולם מכבד ומוקיר אותך על תהליך , אתה הבן האהוב של האלוהים, להתקיים העולם

.  מגיע לך הכל- הלמידה והצמיחה שלך 
, "מגיע לי"כך תוכל לומר לעצמך , בדרך זו תרוויח את ההצלחה, עשה מעשה טוב אחד ביום

לכן אתה , אינך יכול לחלום כמה מעט אתה לוקח ממה שבאמת מגיע לך. תוקיר את עצמך
.  יכול לקחת לעצמך כל מה שתבקש

זה מה , כן. היעדים הגדולים שאתה הולך להגשים בונים את האגו שלך. בנה את האגו שלך
כי רק כאשר יש לך אגו בנוי היטב תהייה בטוח , שעליך לעשות לבנות היטב את האגו שלך

 והוא כבר לא יוכל להפריע לך בדרך אל היעדים שאתה לשים אותו בצדואז תוכל ,בעצמך
 . עומד להגשים

 
ואם לא מחר אז ,  היא שאם זה לא השגתי את היעד היום אשיג אותו מחרהוודאות החדשה

הוודאות החדשה לא מקבלת . כל פעם תלמדו מה עדיין יש לתקן בדרך אל היעד, מחרתיים
. זו וודאות של מפסידים. את העובדה שאם לא הגעתם ליעד כך זה היה צריך להיות
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המקל כמסביר 
 

: הסיפור
 

הפקידה בודקת ומאשרת את , ק למזומנים'אדם מגיע לבנק שלו לפדות צ
הפקידה מסבירה , הלקוח מסרב, ק'הסכום ומבקשת מהלקוח לחתום בגב הצ

.  הלקוח מתעקש ומסרב לחתום, ללקוח שלא ניתן לקבל מזומן ללא החתימה
המנהל , הפקידה שולחת אותו למנהל הסניף וגם שם חוזר הסיפור על עצמו

, הוא לוקח את המקל שלו ומכה בראשו של הלקוח, החליט לפעול באופן שונה
. ק והולך לפקידה לקבל מזומנים'למרבה הפלא הלקוח חותם מייד על הצ

את :  "ענה הלקוח, שאלה הפקידה למה לא חתמת אצלי בלי התערבות המנהל
". הוא הסביר לי, אמרת לי לחתום

 
: שאלות

 

 מדוע לדעתכם האיש הבין את המנהל ולא את הפקידה ?
 האם אתם יכולים למצוא מקרה דומה בחיים שלכם? 

 
 
 

לב טהור 
 ('יג', א פסוקים יב"תהילים פרק נ)
 

ָרא, ֵלב ָטהֹור רּוַח ָנכֹון; ִלי ֱאֹלִהים-בְּ ִבי, וְּ ִקרְּ . ַחֵדׁש בְּ
ָפֶניָך-ַאל ִליֵכִני ִמלְּ ָך; ַתׁשְּ ׁשְּ רּוַח ָקדְּ . ִתַקח ִמֶםִמי-ַאל, וְּ

ֶעָך, ָהִׁשיָבה ִלי שֹון ִיׁשְּ ֵכִני; שְּ מְּ ִדיָבה ִתסְּ רּוַח נְּ  .וְּ

 
 

נוח על כנפי החיים 
 נוח על כנפי החיים

 הן יובילוך למקום הנכון
 תן בתרמילך חכמת הדרכים

 ובליבך אהבה
 הטה אוזנך לצחוק ילדים

 תן בקולך שירה
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 ? מזל

או 
? גורל
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= מזל 
מפגש  

בין  
המוכנות 

להזדמנות
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. להיות בר מזל
כדי להיות בר מזל וכדי שהגורל יהיה תמיד לצידך אתה חייב להפגיש 

. את המוכנות עם ההזדמנות
 

. מ" שא–י שיפור איכותי מתמיד "מוכנות יוצרים ע
עליך לשפר את התמונה הפנימית שלך ולבצע את שבע השלבים 

.  במדוייק ובהתמדה
 

. אתה דומה לטיפות מים שמטפטפות בהתמדה על הסלע
. זה רק עניין של זמן, ברור לגמרי שהמים יחדרו את הסלע

. הזמן שלוקח למים לחדור את הסלע תלוי בסוג האבן ובעוצמת המים

, עוצמת המים היא האמונה שלך בעצמך ובתהליך
 .סוג האבן היא הגמישות שלך

 
ההזדמנות תמיד נמצאת שם והיא מגיעה בזמן 

.הייה מוכן תמיד. הנכון
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  מעשים 6שלב 
 אינטליגנציה של מעשה

 

  ?מה החלום שלכם
 ? מה היעד הבא שלכם

 .היום. תעשו את הצעד הראשון
כל צעד שלכם .  ואחר כך עוד צעד ועוד אחד עד שתתחיל ללכתעשה את הצעד הראשון

.  בתוך הערפל יאפשר לכם לראות את השלב הבא
כל היעד שלך , כל המטרה שלך בבניית האגו הייתה להגיע אל הרגע שתוכל להניח אותו בצד

באימוץ מחשבה חדשה הוא הזנת הלא מודע וכעת זה הזמן של הלא מודע והעל חושים שלך 
שנה את השיטה עד , תתמיד, הייה סבלני, להוביל את התהליך בתזמון שרק הם יכולים

. שתמצא את מה שעובד עבורך
המעשים שאתה עושה יוצרים תובנות חדשות שלא ניתן היה , "נעשה ונשמע"פעל בדרך של 

. המעשים מקרבים אותה אל התוצאה הרצויה. ליצור אותם בלי המעשים
חלק את המטרה הגדולה שלך לצעדים קטנים וכל פעם תעשה  קשה לראות את כל הדרך לכן

 .הצעד אחד עד למטר
 

.  תחושת חוסר הנוחות היא סימן שאתה בכיוון הנכון
במצב של אי נוחות , אם תעבוד במרץ להשגת היעדים שלך תגיע לאיזור של חוסר נוחות

לאיזור , להומאיסטזיס, המנגנון הפסיכו קיברנטי רוצה להחזיר אותך ליעד האטומטי שלך
. אל שטח לא מוכר, חוסר הנוחות הוא סימן עבורך והתרעה שיצאת לכיוון חדש. הנוחות שלך

. לך בשטח הלא מוכר והלא נוח הזה עד שיהיה לך שם נוח ומוכר

 

ורבים רבים אחרים תרגמו את התגליות  ון אסאראף'ג, בוב פרוקטר, ארל נייטינגל, נפוליאון היל
 .להישגים אנושיים מרשימים המדעיות

 
אתה עלול , "תזהר", "לא כדאי"אנשים בסביבה שלך אומרים לך , החברים שלך לא תומכים

זה הסימן , זה הסימן עבורך שאתה צומח, החברים שאיתם גדלת לא מפרגנים לך, "ליפול
. שאתה מתעמת עם המגבלות שלך ומחולל שינוי

 
קבל את עצתם , תלמד מהטובים ביותר בתחום, פגוש מקצוענים, תמצא סביבה של תומכים

כעת הזמן , הם סיימו את עבודתם, תניח לידענות, תניח בצד את האגו שבנית. של המומחים
. לצמוח מעבר למגבלות המחשבה והאגו
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. שיפור איכותי מתמיד

. שפר כל יום משהו אחד
 
 .תן מעל ומעבר. הייה יוצא מן הכלל

 .המעשים מקרבים אותך אל התוצאה
 

. פעל בחוכמה
, פעל מתוך גמישות במעשה

, תזרום
. תכנס לעולמו של האחר

. שילוב תמיד מנצח
יכולת הכלה וכבוד לזולת  

 .יקרבו אותך להצלחה
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הרגלים 
 חריגה בבנק זה הרגל
לישון הרבה זה הרגל 

ללמוד זה הרגל 
להתלונן זה הרגל 

לאכול נכון זה הרגל 
לחשוב חיובי זה הרגל 

להצליח זה הרגל 
 

  הם ךההרגלים של
 .המציאות החדשה
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  באמצעים פשוטים הרגליםינויש
 החליפו בגדים ביניכם. 
 לבשו את המעילים הפוך. 
 שבו במקום שלא ישבתם בו אף פעם. 
 העבירו שעון ליד השנייה. 
 החליפו משקפיים ביניכם. 
 שנו תסרוקות. 
 העבירו את השרשראות לאחור. 
 העבירו את הטבעות לאצבעות אחרות. 
 עמדו על הראש. 
 שבו עם הפנים לקיר. 
  לא נוחה"כתבו במחברות ביד הפוכה ובתנוחה." 

 

שינוי הרגלים אישיים 
  החליפו את מיקום הספה שעליה אתם יושבים בבית

  שנו את מיקום הרהיטים

  החליפו מקום מגורים

  תקשיבו למוסיקה שונה מהרגיל

  תלבשו צבעים שמעולם לא לבשתם

  בקרו כל שבוע במקום חדש

  אכלו מזונות בטעמים שמעולם לא אכלתם

 לכו להצגות או מופעים שמעולם לא ביקרתם 
 

שינוי הרגלים באמצעות הדמיה 
ש לשנות הרגל שאינו נכון עבורך למרות שאתה מזהה שההרגל הזה מביא כאשר אתה מבק

. עליך לקשור את ההרגל הרע לזיכרון רע עוד יותר באמצעות הדמיון שלך, לך רווח כלשהו
ואתה רוצה להפסיק את זה כי אתה משמין ועלול , לדוגמה אם אתה נוהג לאכול אוכל שמן

עליך לדמות ולקשור את . זה פשוט טעים לך, אתה גם מזהה את הרווח, לפגוע בעצמך
בשלב . או חוויה רגשית של כשלון צורב, ההרגל הרע של אכילת מזון שמן עם זיכרון רע יותר

כמו אכילת יקרות במקום בשר שמן וכעת לקשור , עליך למצוא חלופה למזון הרע, הבא
. בדמיון אכילת ירקות לחוויה רגשית מנצחת מהחיים

 

 טיפול הדמיה
בקשו מהמטופל שלכם להתבונן . אחד יהיה המטפל והשני המטופל. התחלקו לזוגות: "מנטור

בקשו , מה הוא מבקש לתקן, בקשו שישתף אתכם במה שמטריד אותו. בגוף בעיניים עצומות
תניחו את . שיקשיב לגוף ויראה מה לוחץ או כואב בגוף בזמן שהוא משוחח על מה שמטריד

שתי הידיים על המקום הכואב בגוף המטופל ובקשו מהמטופל להמשיך לדבר על הבעיה 
. צרו קשר בין הבעיה עם מגע נעים וחם. שמטרידה אותו

בצעו את . האור יגרש את החושךככל שתתרגלו מגע נעים ביחד עם שיחה על הבעיה כך 
".  לאחר מכן החליפו תפקידים ובצעו את התהליך מהתחלה. התהליך עד שהכאב נעלם
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 לוחמי האור
 

? האם אתה מוכן לחיות ולהעיז, מה אתה מוכן לעשות כדי להצליח
 

. הסיפור
. בארץ הירח האדום הוכרז מצב מלחמה עם ארץ רוח נשר: "מנטור

כל צד חשב שהוא האור והצד . שני הצדדים נלחמו על חייהם של הילדים ושל העתיד שלהם
ארץ רוח הנשר או . שאר רק מנצח אחדיהכל יכול י, על פי החלטת השליט. השני הוא החושך

". הירח האדום

 
 לחשוף את הנמר שבך. 1

כל איבר , כיווץ שרירים מלמטה למעלה. פיהוקים חזקים, הנעת ידיים, עמידת תינוק– קרקוע 
לאסוף כוח בכל אחד מהאיברים ולהוציא קול של נמר בליווי . בתורו ולשחרר בצעקה גדולה

.  לאסוף רשעות ולהוציאה כמפלצת. תנועה נמרית
 
 
 

.  על האורהמלחמה. 2
. כל המשתתפים מתחלקים לשתי קבוצות וכל קבוצה בוחרת מנהיג

המנטור ". בית קברות"ובקצה השני " בית חולים"בקצה אחד של החדר שמים שלט של 
כאשר השליט משמיע . (יושב על כיסא גבוהה עם גלימה)משחק בתפקיד השליט הכל יכול 

המנהיגים מכל צד שולחים לוחם אחד שנלחם עד שהשליט משמיע גונג נוסף שמסמל , גונג
השליט הכל יכול קובע מי הולך לבית חולים ומי לבית , במהלך הקרבות. את סיום הקרב

השליט יכול להחזיר את המתים . את החולים ניתן להחזיר למלחמה בכל זמן. הקברות
. לחיים

. ידיים ורגליים וכן עם קולות ללא מגע גופני אחד עם השני, הלוחמים נלחמים בתנועות גוף
. התמדה ורצון לנצח, המנצח הוא מי שהפגין נחישות

. בסיום הקרבות השליט יכריז על המנצחים ויאפשר להם לחיות
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  מציאות 7שלב 

 אינטליגנציה של גילוי

 

 . המציאות משקפת את מי שהפכתם להיות
המציאות משקפת את העבודה שנעשתה 

 . השלבים7בכל 
 .תהנה מהתהליך

 
הפרחים ואת החיות ובסוף הוא , העצים, את הים והאש, אלוהים ברא את השמים ואת הארץ

. ברא את האדם בשיתוף עם כל מה שכבר נברא
, אדם נברא על ידי אלוהים ועל ידי האדמה, אדם נולד על ידי אלוהים ועל ידי היקום כולו

על ידי החיה המבויתת , על ידי השמיים וכל מה שבהם, המים וכל מה שמתחת למים, העצים
.  בדרך זו יכול אדם להיות כל דבר ולבחור בעצמו מה להיות. ועל ידי החיה הטורפת

אדם נברא בצלם אלוהים וגם מאדמה ומחיה ומרוח ומאש ולכן הוא יכול להתחבר אל כוחו 
.  לכוח ההרס שנמצא בחיה הטורפת או לכוח האש האוכלת ומכלה, של הבורא

 
. אדם יכול להיות כל מה שברא אותו

היא אשליה ממשית והצל שאדם , המציאות שנוצרת באמצעות האמונה היא אפקט של אדם
המציאות שיצרת תמיד תהייה מעט . המציאות שלך היא המשוב של המחשבות שלך .יוצר

בעוד שהדבר , אשליה, כי מה שיצרת הוא רק הצל שלך, מאוד ממה שאתה באמת יכול
.  ואתה תמיד יכול ליצור צללים ולעצב מציאות חדשה ללא הגבלה, האמיתי הוא אתה

,  אתה והאמונות שלך יכולים להיות המגבלה שלך או הכלי לעיצוב החיים שלך
 .אתה האדריכל של החיים שלך, אתה בוחר להיות מה שאתה רוצה להיות

 

. היעדים שלך הם הייעוד שלך
דמה את עצמך אדם בן תשעים שנה ובדוק האם מה שעשית , ערוך סימולציה עם עצמך

בדוק עם עצמך אם מה שאתה עומד לעשות היום זה , זה מה שהיית עושה שוב ושוב, בחיים
אם היעד . אם התשובה היא חיובית זה הייעוד שלך. מה שהיית עושה ביום הראשון של חייך

אם התשובה היא שלילית זה אינו היעוד שלך . אתה במקום הנכון- שלך והיעוד שלך זהים 
בדוק אם , קח אתך את מצפן השמחה בכל פעולה שאתה עושה. ועליך לוותר על היעד הזה

כאשר , כאשר אתה שמח בעשייה שלך אתה בייעוד שלך, אתה שמח במה שאתה עושה
אתה מחכה להיות בעשייה , אתה לא רוצה לישון, אתה נרגש כל היום, אתה בייעוד שלך

. אתה חי, אתה מבחין שכאשר אתה בייעוד שלך אתה בשמחת החיים שלך, שלך
כך , פעל מתוך אהבה וחמלה. כך תשחרר את עצמך מהעבר שלך, פעל מתוך קבלה וסליחה
כך לא תהייה כבול ומשועבד , עשה דברים בפשטות ובענווה. תשתחרר משליליות שלך

כך תיצור פריצת דרך ותוקיר את עצמך על , פעל באומץ לב וביושר. לרצונות החומריים שלך
 . פועלך

כך תיצור הרגלים חדשים והם יצרו את האישיות , הייה נאמן לעצמך ולאמונות שלך
הייה סבלני כי התוצאה תגיע בזמן ובמקום הנכון ,  תתמיד במאמץ שלך.החדשה שלך

. עבורך
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  אני עץ
 

דמו את עצמכם לעץ ששורשיו נכנסים עמוק באדמה כמו : "מנטור. דמיון מודרך
התבוננו . והענפים עולים ומתפשטים כמו העתיד שלך, שושלת היוחסין שלך

 ".היו העץ? האם משהו השתנה, כיצד מרגיש הגוף, בתחושות הגוף
 
 

  תודהמכתב
ספרו . שהשפיע על מהלך חייכםאדם , אחד או יותראל אדם תודה כתבו מכתב 

, שלחו לו את המכתב. לו את מה שהוא עשה עבורכם וכיצד זה השפיע עליכם
 .או בכל דרך אחרת, או פרסמו אותו בפייסבוק

 

 
 

".  "הסדנה""כתבו מכתב למנטורים של 
.  כתבו להם מה הם תרמו לך
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מי אתה - תהליך 
 

, המחשבות, מי מסתתר מאחורי הגוף? לדעת מי אתה באמת,  לדעת אותך:מטרת התהליך
. מי מנהל את ההצגה של חייך. התחושות והרצון

 

: תיאור התהליך
 

".  מי אני"דיון על  – 1שלב 
, האוכל שאני אוכל, הגוף שלי, הרגשות, האם אני המחשבות שלי, מנהלים דיון בקבוצה

? מי אני , האמונות שבהם אני מאמין או המעשים שלי, המשפחה שלי
 

. אני – 2שלב 
". '...אני' משפטים שמתחילים במילה 20השלימו : "מנטור

  
. מדיטציית התבוננות – 3שלב 

לכו לתוך עצמכם , התבוננו פנימה.  נשימות עמוקות3עצמו עיניים וקחו , שבו בנוח: "מנטור
". ?ובדקו מי אתם

 
. מי אתה – 4שלב 

 דקות מתוך 15השני עונה במשך ". ?מי אתה"הראשון שואל את השני . מתחלקים לזוגות
חוזרים על התהליך מספר , מסתובבים בחדר ומחליפים זוגות. הקשבה ללא דיון ומתחלפים

. פעמים
 

. רישום בספר – 5שלב 
". רשמו בספר את החוויה: "מנטור

 
. שיתופים בקבוצה – 6שלב 

 ."שתפו בקבוצה מתוך הספר: "מנטור
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.  תשובות שונות לכל שאלה20רשום 
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משימות לביצוע – רשימות - תובנות - שיתופים 
.............................................................................................
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משימות לביצוע – רשימות - תובנות - שיתופים 
.............................................................................................
.............................................................................................
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מכתב לאלוהים 
 

. לאלוהיםשלי מכתב  – 1שלב 
. כל אחד מהמשתתפים כותב מכתב לאלוהים על פי הבנתו

 
.  של חבר על המכתב שלימכתב תשובה – 2שלב 

 . כל אחד לוקח מכתב של משתתף אחר וכותב לו תשובה: "מנטור
". בסיום החזירו את המכתב המקורי לכותב שלו

 
 .מכתב התשובה שלי לחבר – 3שלב 

,  לאחר שכתבת במחברת של חברך את התשובה שלך אליו
העתק את התשובה שלך למחברת שלך 

 
. הקראת המכתב – 4שלב 
את התשובה מקריא . משתתף ראשון מקריא את המכתב שכתב: "מנטור

 .(בגוף המתאים למשתתף הראשון)" המשתתף שקיבל את התשובה מהראשון
 כך יוצא שהמשתתף הראשון מקבל את התשובה שכתב הוא עצמו עבור

. כל אחד עונה לעצמוש, יוצא. המכתב של חברו
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. לאלוהיםשלי מכתב  – 1שלב 
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.  של חבר על המכתב שלימכתב תשובה – 3שלב 
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. תשובה שלי לחברמכתב  – 1שלב 
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משימות לביצוע – רשימות - תובנות - שיתופים 
.............................................................................................
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פה סבמה במקום - תהליך 
 

 .מוח/ שחוק:אינטליגנציה
להבחין היכן אני נמצא מול , לאמן ולתרגל את היכולת לשחק את החיים: מטרת הסדנא

. חוויות כואבות ולהתקדם לשלב הבא
 

: מערך סדנא
 

 . משחק הרגשות – 1שלב 
 . חוויה כואבת– דמיון מודרך  – 2שלב 
 . שיתופים בקבוצות קטנות – 3שלב 
 . המחזה – 4שלב 
 . שיתופים בקבוצה – 5שלב 
 . שיחה על שלבי התמודדות בזמן אובדן – 6שלב 
 . לצחוק עם החיים – 7שלב 
 .רישום בספר – 8שלב 

 
: תיאור הסדנא

 

. משחק הרגשות – 1שלב 
כאן אתם , החדר הזה הופך להיות מגרש המשחקים שלכם, מרגע זה: "מנטור

אתם חייבים לעבור כל שלב על מנת . הולכים לשחק את הרגשות שלכם
אתם חייבים לשכנע אותי שזה אמיתי . להתקדם לשלב הבא על פי ההנחיה

". לגמרי למרות שאתם רק משחקים
. כל משתתף מקבל כיסוי עיניים וקושר לעצמו

 
כאשר . קשרו את עיניכם והתיישבו עם הפנים כמה שיותר קרוב לקיר: "מנטור

העלו מתוך הזיכרון מצבים שבהם כבר חשתם את , אני מכריז על כל שלב
, קולות שונים, צעקות, התחושה הזו והוציאו אותה החוצה באמצעות דיבור

אתם משחקים כל שלב עד להישמע גונג . תנועות וכל דבר שעולה על רוחכם
". והכרזת השלב הבא

 
.  המנטור מדגים דרכים להוצאת הרגשות

. 'מכות עם היד על הקיר וכד, צעקות: לדוגמא
.  וצחוק  קבלה, דיכאון, מיקוח, כעס,  הכחשה:השלבים הם

בשלב הקבלה מרימים את המשתתפים ומעמידים אותם אחד ליד השני 
 .בחיבוק קבוצתי לצורך תמיכה
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. חוויה כואבת– דמיון מודרך  – 2שלב 
כעת קחו את חווית המשחק יחד איתכם ושכבו על הרצפה היכן : "מנטור
שחררו את . הישארו עם כיסוי העיניים וקחו כמה נשימות עמוקות. שאתם

הניחו למחשבות להיות היכן שהן רוצות להיות והיו בין , התחושות והרגשות
.  המחשבות

היום , ראו את היום של אתמול, כעת אתם מתחילים ללכת אחורנית בזמן
. שלפני אתמול וכך הלאה עד שאתם מגיעים לחוויה מתוך החיים שלכם

היא הייתה חוויה כואבת , החוויה הזאת היא חוויה כואבת שחוויתם במציאות
החוויה יכולה להיות כל . אלא היא שיחקה בכם, מאוד שלא שיחקתם אותה

ראו את עצמכם בתוך , ראו את החוויה הזאת מולכם. דבר מלבד אובדן
שחזרו את , ראו את הכאב שהיה שם, חושו את התחושות שחשתם, החוויה

. החוויה לכאן ועכשיו והיו בתוכה
". לאט לאט חיזרו לכאן ועכשיו יחד עם החוויה שלכם, כעת

 
 .שיתופים בקבוצות קטנות – 3שלב 

 קבוצות ושתפו בתוך הקבוצה כל אחד את החוויה 3-התחלקו ל: "מנטור
". הכואבת שלו

 
. המחזה – 4שלב 

. החליטו בתוך הקבוצה על חוויה אחת שאתם רוצים להמחיז ולהציג: "מנטור
". חלקו תפקידים בתוך הקבוצה כמו שזה היה בחוויה האמיתית

 
.  כל קבוצה בתורה מציגה את המחזה מול כל הכיתה, לאחר מכן

.       במקרה הצורך מתבצע חילוף תפקידים בתוך ההצגה
 

. שיתופים בקבוצה – 5שלב 
מי שלא )כל אחד בתורו . בואו נתיישב במעגל קרוב במרכז החדר: "מנטור

ישתף בקבוצה את החוויה הכואבת שלו שעלתה  (הציג את הסיפור שלו
". בדמיון המודרך

 
. שיחה על שלבי התמודדות בזמן אובדן – 6שלב 

וישתף מהחוויה , המנטור ינהל שיחה על שלבי התמודדות בזמן אובדן
. האישית שלו במקרים דומים

 
באופן טבעי אנו עוברים , כאשר אנו חווים חוויה שהיא כואבת מאוד: "מנטור

השלבים האלו מוגדרים אף בזרמים של . מספר שלבים מול החוויה הזו
לפעמים השלבים . הפסיכולוגיה כשלבים להתמודדות בזמן אובדן וקושי

לוקחים חודשים ושנים ארוכות ולפעמים אנו עוברים משלב אחד לשני תוך 
לפעמים אנו עוברים את השלבים באופן מודע . דקות ואף שניות ספורות

ויודעים באיזה שלב אנו נמצאים כל פעם ולפעמים זהו תהליך לא מודע 
ראיתי שהשלבים האלו לא , מתוך החוויות הכואבות שלי בחיים. שפשוט קורה

השלב , ההלם, השלב הראשוני הוא השלב של ההכחשה. פוסחים על אף אחד
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זהו שלב שבו אני לא מקבל את ". לא יתכן שזה קורה לי"בו אני אומר לעצמי 
אני כועס , השלב השני הוא שלב הכעס. אני מכחיש אותה ומתנגד לה, החוויה

, השלב הבא הוא שלב המיקוח. אני מחפש אשמים, על עצמי ועל כל העולם
להגיע לאיזושהי הסכמה ולשנות את , אני מנסה לנהל דיון עם עצמי ולהתרצות

השלב בו אני מתחיל לעכל כי , העצב, לאחר מכן יש שלב הדיכאון. רוע הגזרה
הרגע שבו אני יכול לקבל את , לבסוף מגיע שלב הקבלה. עלי להתארגן מחדש

להתחבר לרגשות שלי ולחפש אחר משמעות , החוויה הכואבת ולהשלים איתה
קורה אף מצב שבו אני יכול להביט אחורה , אחרי שכל השלבים קורים. חדשה

שלב בו אני הופך את הכאב לצחוק , שלב של ריפוי אמיתי, ולצחוק על החוויה
".  או מוצא משהו מתוך החוויה שלי שאני יכול לצחוק עליו

 
. לצחוק עם החיים – 7שלב 

האם . כל אחד עם עצמו יראה באיזה שלב הוא נמצא מול החוויה שלו: "מנטור
או שהוא כבר מוכן , הקבלה, הדיכאון, המיקוח, הכעס, זה שלב ההכחשה

אתם יכולים , אנחנו כקבוצה נתמוך בכל החלטה. לעבור הלאה ולצחוק על זה
לבחור באיזה שלב אתם רוצים להיות מתוך ידיעה שהזמן עצמו הוא אלאסטי 

.  ושניתן לעבור משלב לשלב תוך רגעים ספורים
אני מקבל ': לדוגמא. הצמידו משפט שמתאר את המצב שאתם רוצים להיות בו

. 'את מה שקרה ומוכן לשחרר את החוויה
כל אחד בתורו יצהיר על השלב שהוא נמצא בו או רוצה להיות בו ואת 

".  המשפט שמתאר את המצב
 

לאחר .  פעמים על המשפט שנאמר3הקבוצה מחזקת את המשתתף וחוזרת 
המנטור בודק אם המשתתף עבר הלאה והאם הוא מעוניין לצחוק על , מכן

 . כל הקבוצה צוחקת בקור רם ותומכת במשתתף, במידה וכן, החוויה שלו
 

 .רישום בספר – 8שלב 
". רשמו ביומנכם את החוויה: "מנטור

 
  :ציוד ואביזרים

 כיסוי עיניים לכל משתתף
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כוח התנגדות 
אינטליגנציה של חופש 

 
" אין– מותר האדם מין הבהמה " .1
ֵני"  ֶרה בְּ ֶרה-ִכי ִמקְּ ֵהָמה ָהָאָדם ּוִמקְּ ֶרה ֶאָחד ָלֶהם, ַהבְּ מֹות ֶזה ֵכן מֹות ֶזה--ּוִמקְּ רּוַח ֶאָחד, כְּ -ּומֹוַתר ָהָאָדם ִמן; ַלֹכל וְּ

ֵהָמה ָאִין  יט, קוהלת ג " ִכי ַהֹכל ָהֶבל, ַהבְּ
 

" עצור"היכולת שיש לך לומר ". אין", "עצור", "לא"כדי להפעיל כוח התנגדות אתה צריך לומר 
זה , היא שעושה את ההבדל בין אדם לבהמה" כן"על משהו שבאופן טבעי אתה אומר לגביו 

כדי להפעיל כוח התנגדות יש לבצע עצירה ולא להגיב מייד על אירוע . חופש הבחירה שלך
הזמן יכול להיות קצר , מרגע שמתרחש אירוע ועד לרגע התגובה צריך לעבור זמן. שמתרחש

. מאוד או ארוך מאוד
 

" מאין יבוא עזרי"– חופש בחירה  .2
ִרי, ֵמַאִין- ֶהָהִרים-ֶאל, ֶאָשא ֵעיַני:ַלַםֲעלֹות, ִׁשיר :    פסוק אתהילים פרק קכא  .ָיבֹא ֶעזְּ

 

אפשרויות נוספות לראות את האירוע וכתוצאה מכך - הזמן שעובר צריך לייצר עבורך הארה 
אתה , כאשר אתה מגיב על אירוע מסוים בדרך ידועה מראש. לפעול מתוך חופש בחירה

אתה אוטומט שמופעל , אתה אוטומט שמופעל על ידי אחרים, פועל כאוטומט שחוזר על עצמו
בפועל אתה מחוסר שליטה על מה . מישהו לוחץ על כפתור ואתה מגיב כצפוי. על ידי האירוע

. שקורה לך ואחרים קיבלו שליטה עליך
האמת היא שאתה הוא שנתת לאחרים את השליטה על חייך וכל מה שעליך לעשות הוא 

אתה צריך להיות מוכן לבחור בין להיות . לפעול כמי שמשפיע על חייו ולא כמי שפועל בתגובה
. כגודל הסיכון כך גודל הסיכוי. אתה צריך לקחת סיכון כדי לקבל סיכוי, או לא להיות

 
הקצר . 3

כאשר אתה מגיב מייד , כוח התנגדות מבטא את הזמן שעובר מרגע האירוע ועד לתגובה
כאשר פלוס . כי האירוע הוא כמו פלוס והתגובה שלך כמו מינוס, אחרי אירוע אתה יוצר קצר

האור הזה הוא , לפני שקורה קצר נוצר אור גדול. נוצר קצר,  נפגש עם מינוס במעגל חשמלי
הסיפוק שאתה מפיק מהתגובה המיידית שלך על האירוע ומייד אחרי האור הגדול שנוצר 

, החושך שמופיע הוא כל מה שקורה לך אחרי התגובה שלך. כתוצאה מהקצר יופיע החושך
אתה כועס על , אתה לא אוהב את זה, כאשר אתה בתגובה אתה תמיד נופל נמוך מאוד

. עצמך ולכן אתה מייצר קארמה ודין
. כי כעס נובע מחוסר סמכות. אתה חש כוח ועוצמה שאינה אמיתית, כאשר אתה מגיב בכעס

כעס מופנה תמיד לחלשים ממך . דווקא מי שפועל מתוך סמכות ואחריות אין לו צורך בכעס
כעס נובע מהרצון . הוא דווקא מעיד על חולשה וחוסר סמכות, ולכן הוא אינו מבטא עוצמה

. לקבל בעוד האצלת סמכות ופרגון נובעים מעוצמה וכוח
 
הארה . 4

אתה כמו מרחיק את המינוס , כאשר אינך מגיב מייד אתה מקבל שליטה על ההתרחשויות
ההתבוננות . הזרם החשמלי עובר דרך הנגד ונוצר אור, נגד– מהפלוס ומכניס שם התנגדות 

שלך על האירוע בזמן שאתה מפעיל כוח התנגדות מאפשרת לך לראות משהו חדש שלא 
. אתה מאיר באור את האירוע ומקבל אפשרויות זמינות נוספות לפעול, ראית בזמן האירוע

וקיימת אפשרות , אפשרות אחת היא זו שאתה מכיר ושתמיד הפעלת אחרי אירוע דומה
. חדשה שכעת אתה יכול לראות לעצמך דרך כוח ההתנגדות והאור שנוצר כתוצאה מכך

 

http://kodesh.mikranet.org.il/i/t/t3103.htm
http://kodesh.mikranet.org.il/i/t/t3103.htm
http://kodesh.mikranet.org.il/i/t/t3103.htm
http://kodesh.mikranet.org.il/i/t/t26c1.htm#1
http://kodesh.mikranet.org.il/i/t/t26c1.htm#1


 
  198  המדריך השלם–רפלקסולוגיה      |   

מציאות שונה . 5
, גם אם תבחר לפעול כמו שתמיד פעלת בעבר לאחר שהפעלת כוח התנגדות ושיקול דעת

התוצאה שתקבל במציאות שלך תהייה שונה מזו שתקבל על אותה התגובה ללא כוח 
.  התנגדות

אתה לא כועס , כעת אתה אדם שמשפיע על החיים שלו וכתוצאה מכך יכנס שפע לחיים שלך
אתה בן אדם , יותר על עצמך על התגובה האוטומטית שלך ואתה מבחין שיש בך נשמה

. שמשפיע
 
תמשוך אור . 6

הייה אתה הוא שבוחר . כל דרך שתבחר לאחר הפעלת כוח התנגדות תייצר אור לחיים שלך
הפעלת כוח התנגדות בכל עניין ונושא בחיים . את האירוע ולא במצב שהאירוע בוחר אותך

. היא הדרך המעשית והאפקטיבית ביותר לראות אור בחיים
אם תתמיד להפעיל כוח , הפעל כוח התנגדות בכל דבר ועניין בחיים שלך, לכן עשה לך הרגל

עם הזמן תגיע למקום בו לא יהיה צורך בכוח , התנגדות בעניין שתמיד היה לך שם קצר
. כי המחשבה שמפעילה את הקצר לא תופיע בכלל, התנגדות

. כי תראה כל דבר דרך האור הנוצר מהפעלת כוח ההתנגדות, בזמן הזה אתה תהייה מואר
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הגמד הכועס 
 

. ממשלה: אינטליגנציה
 

: הסיפור
 

". היי גמד סגור את הדלת"כאשר נכנס גמד לאוטובוס צעק לעברו אחד הנוסעים , יום אחד
כאשר אף אחד לא ענה קיבל בטחון וצעק שאל , "? מי קרא לי גמד"הגמד כעס מאוד ושאל 

".  ?מי קרא לי גמד"חזק מאוד 
".  אני צעקתי גמד: "לבסוף ענה אחד הנוסעים שגובהו כשני מטרים ענה

".  רק רציתי לומר לך שיש לך קול יפה: "הגמד הסתכל על האיש הגבוה והמאיים וענה
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כוח ההיפוך 
אינטליגנציה של מחשבה 

 

לכוח ההיפוך – דרך המשוב – תרגיל 
רשום את ,  רשום על דף נייר את האירוע, ברגע שאתה נכנס למתח בגלל משהו שקרה

כעת רשום את ההיפוך של . כפי שאתה מכיר את עצמך, התגובה הטבעית שלך לאירוע 
הייה שלם עם התחושה החדשה שמציפה , תכין את עצמך, תחשוב על כך, התגובה הזו

. כעת פעל בתגובה הפוכה והבא שינוי בחיים שלך, אותך
 
עשה הכרות עם עצמך . 1

אתה יודע , אתה מכיר את עצמך וגם יודע בדיוק איך אתה מגיב במצבים שונים בחיים שלך
כאשר מתרחש אירוע כלשהו בחיים שלך ואשר כתוצאה ממנו . מה מפעיל אותך כמו אוטומט

קושי או בלבול ואתה כבר יודע איך הגבת לאירוע דומה , לחרדה, לכעס, אתה נכנס למתח
. עצור ורשום את האירוע ואת התגובה הצפויה לאירוע, בעבר

 
כוח התנגדות . 2

.  הפעל כוח התנגדות, הפעם אל תגיב מייד
 
פעל הפוך מהרגיל . 3

הפוך , עליך לפעול הפוך מהטבע שלך, לא שגרתית ומיידית, אם אתה רוצה תוצאה מפתיעה
, כאשר אתה משתנה. אתה משתנה, כאשר אתה פועל הפוך מהטבע שלך. מההרגל שלך

אתה מתבונן על העולם . אתה רואה את העולם שונה ממה שראית אותו עד לרגע השינוי
. אתה רואה את הדברים ממקום אחר ולכן גם העולם יהיה אחר עבורך, ממקום אחר

 
תניח לאגו שלך . 4

התהליך הזה , אתה מניח לאגו שלך ופועל בלי אגו, כאשר אתה מוכן לשינוי וגם משתנה
ברגע שאתה חושף את , אתה לוקח סיכון כדי לקבל סיכוי לראות משהו חדש, חושף אותך

אתם כמו שני . עצמך באמת ובתום לב גם מי שמולך מוכן לחשוף את עצמו ולקחת סיכון
וכעת אתם שני , אתם חשים קצת יותר בטחון, לוחמים שפרקו את נשקם והניחו אותם בצד
כאשר אתה מניח לאגו שלך בצד ומוכן , אנשים שמוכנים להניח את האגו שלהם בצד

. להשתנות אתה מאפשר לאחר להרגיש בטוח לידך ולבצע שינוי בעצמו
 
כוונה נכונה . 5

, אם אתה פועל הפוך ממה שאתה רגיל ועובר שינוי רק כדי שהאחר ישתנה כתוצאה מכך
יתכן שלא תתקבל תוצאה בכלל ויתכן שהתוצאה תהייה , התוצאה שתתקבל לא תהייה טובה

חשוב המקום ממנו אתה יוצא אל , לכן חשובה הכוונה שלך והמניע שלך, הפוכה מהמצופה
. השינוי שאתה מחולל בעצמך

 
הפוך על הפוך . 6

אל תבקש מהאחר שיעשה גם הוא את , אחרי שביצעת את השינוי ופעלת הפוך מהרגיל
אם אתה רגיל לעשות את חלקך ומצפה מייד . פעל גם כאן הפוך ממה שאתה רגיל, חלקו

ומה שאתה עושה נובע , תקפיד לומר שאינך מצפה לשום דבר, שהשני יעשה את חלקו
. הצהרה זו היא שתגרום לשינוי. מצורך שלך לתקן מבלי לבקש דבר מהאחר

אם לא . חשוב שהצהרה זו תהייה מתוך האמת שלך ולא מתוך כוונה לגרום לאחר להשתנות
תהייה לך כוונה נכונה כל התהליך יתהפך ואתה תקבל דימוי רע יותר מהדימוי  שהיה לך 

לכן לך לשינוי ולתיקון . והתוצאה תהייה גרועה מזו לפני התהליך כולו, לפני התהליך כולו
הייה נאמן לעצמך ואז התוצאה שלך  , הייה ישר עם עצמך. מתוך כוונה טובה ובתום לב

.  אתה משנה את המציאות שלך, תהייה מדהימה ומפתיעה
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המנוע לשינוי 
 

המנוע לשינוי הינו אחד מחמשת המאפיינים המרכזיים 
המנוע לשינוי הוא הקוטביות ". שיטת לוסקי"של תבנית 

המאבק . בכל אינטליגנציה, כמו, המופיעה בכל תופעה בטבע
הבלתי פוסק בין הרצון לתת ובין הרצון לקבל הוא המנוע 

לתנועה בתוך סולם ההצלחה ומעבר מרובד , לשינוי פנימי
(. 2005לוסקי )לרובד 

על פי הגישה , היא כה חיונית, היכולת לפעול בתוך הניגודים
עד שנדמה שהיכולת הזו לבדה היא , הקבלית של ספר יצירה

המקור , גם, היא, כאשר היכולת הזו חסרה. כלי עיקרי לאימון
, כל אבחון מתחיל בהתבוננות. העיקרי לחסימות ולחוסר איזון

לחיות עימם בשלום ולהפכם , לפעול מתוך הניגודים, על היכולת של המתאמן, של המנטור
זכר " על המילים 6 פעמים24ספר יצירה חוזר . לעליה ולירידה בסולם ההצלחה, למנוע לשינוי

הכל נברא זכר , בכל תופעה בטבע, בכל איבר בגוף, ללמדנו שבכל תכונה אנושית". ונקבה
. חלקים נפרדים שמטרתם ליצור שלם- שונות שמטרתה ליצור אחדות - ונקבה 

זכר ונקבה הן צורות . בהקשר לתדר האנרגטי שבהם" זכר ונקבה"צריך לדון במושג 
זכר ונקבה הם הרצון לקבל והרצון לתת . ואנרגיה דו קוטבית הקיימת בכל תופעה בטבע

על . (2005לוסקי ) (כוח החיים)שני הרצונות הללו נוצרו מהרצון החופשי , (ספירות ואותיות)
הרצון )שיצר את המים , (הרצון החופשי)יסוד האוויר : קיימים שלושה יסודות, פי ספר יצירה

המים בסופו של כל תהליך יוצרים את האדמה כיסוד (. הרצון לקבל)שיצרו את האש , (לתת
כמו המציאות היא ביטוי של מה שמתחולל בשלושת היסודות  (הגלוי לעין)האדמה . רביעי

, מוזכרת (ס" לפנה700)בספר התמורות המיוחס לקונפוציוס . שבראו הכל (הנסתר מהעין)
ין ויאנג מסמלים שתי איכויות אשר בו . (2000פרלה )תורת הין והיאנג הסינית , פעם ראשונה

כל תופעה ברפואה הסינית מוגדרת על . וגם משלימות זו את זה, זמנית הן גם דבר והיפוכו
ובכל מקרה היא מכילה את שתי האיכויות בבחינת ניגודים . פי מידת הין או היאנג שבה

בעזרת שני הכוחות האלה ניתן להסביר כיצד התפתח היקום ואת עקרונות הסדר . משלימים
הין הוא הצד הסביל . הזכרי, (אותיות)היאנג הוא הצד הפעיל . השוררים בו על פי הטאואיזם

וכל זמן שהם מאצילים , שני הכוחות הללו אינם יכולים להתקיים בנפרד. הנקבי,  (הספירות)
כאשר ההדדיות הזו מפסיקה להיות . מתקיים תהליך התהוות, זה על זו ופועלים באופן הדדי

אם כוח אחד  (מוות)ועלול להגיע עד לכיליון  (כמו בעת מחלה)הסדר הטוב נפגע , מאוזנת
(. 2000פרלה )גובר על השני או נעלם 

ניתן לראות במגן דוד המורכב משני משולשים , את תופעת הניגודים היוצרים אחדות
: שני משולשים אלו מייצגים את הכוח הדואלי הנובע מהאחדות. הנמצאים אחד על גבי השני

כאשר המשולש העליון נחשב זכרי והמשולש התחתון . אנושי והאלוהי, זכר ונקבה, יין ויאנג
קיימות בכל דבר , הניגודיות והקוטביות הקיימות בין הרמות ובין המשולשים. נחשב לנקבי

- יום, זכר ונקבה, (אלקטרון חיובי ופרוטון שלילי)בתא האנושי , (פלוס ומינוס)בחשמל , בטבע
זכר ונקבה )בספר יצירה הוזכרו הניגודים לראשונה . קוטביות מגנטית, גאות- שפל, לילה

שמיים , הוזכרו הניגודים בדמות אור וחושך' בספר בראשית א, ומאוחר יותר (ברא אותם
מנוע לשינוי , מטרת הקוטביות היא להביא את האדם להפקת אנרגיה מתוך עצמו. וארץ
היא שמאפשרת . נוכחות הניגודים היא שיוצרת את ההרמוניה הדרושה לשינוי פנימי. פנימי

. את גילוי האחדות הנסתרת בתוך השונות
אם אין . ניגודים היוצרים את השלם. 7הפוך, על פי ספר יצירה כל דבר מתחבר לדומה לו

כללו של דבר . "אם אין זכר גם אין נקבה. אם אין תרופה גם אין מחלה. שאלה גם אין תשובה
אלו כנגד אלו ואלו כנגד אלו ואם אין אלו אין , מקצת אלו מצטרפין עם אלו ואלו תמורות אלו

                     
ם במים וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם ארץ בעולם וקור "המליך אות מ".  בהקשר לרצון לתת נאמר זהר ונקבה25- בפעם ה 6

 (ח"ספר יצירה פרק שלישי מ)" בשנה ובטן בנפש זהר ונקבה
7

 .מתוך העיקרון הזה נוצרה שיטת האימון ההומיאופתית 
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אנרגיית החיים על פי - י 'הצ. (ו"פרק שישי מ, ספר יצירה) :אלו וכולם אדוקין בתלי גלגל ולב
, נולד עם עיקרון הקוטביות- הסינים או הרצון החופשי על פי הגישה הקבלית של ספר יצירה 

בין , בין שמים וארץ, (רצון לתת)ליאנג  (רצון לקבל)המתאר את הקשר הראשוני בין ין 
מכיל אותם ומחבר ביניהם ויחד הם  (הרצון החופשי)י 'הצ. (ספירות ואותיות)אנרגיה לחומר 

ראיה זו של הדברים מסבירה .  יוצרים את היכולת להתהוות ולצמוח אל השלם על כל חלקיו
את העולם כולו על כל התופעות שבו כמתרחשות כולן כתוצאה מן הקשר המנוגד אך 

. שהוא כוח החיים, שתי איכויות של הרצון החופשי, המשלים בין הרצון לקבל לבין הרצון לתת
יין –  יאנג מוסברת גם במשמעותו המילולית בקליגרפיה הסינית  /מהותו של הקשר יין

, רטוב, חשוך, לפסיבי הצד המוצל נחשב. מוסתר מעיני השמש" של ההר הצד המוצל"
.  גלוי לעיני השמש, של ההר הצד המואר, יאנג .  הפעילות בו איטית, מתכווץ, פנימי, מוסתר

הפעילות מהירה , מתפשט, חיצוני, גלוי,  יבש, חם, אקטיבי, בצד המואר מאירה השמש
גם העננים שמטילים את צילם על פני . אך מיקומה של השמש לעולם אינו קבוע.  ואנרגטית

, עשוי היה להיות באור שמש מלא לפני דקות אחדות, המצוי בצל כעת. הארץ מצויים בתנועה
המוצל הוא יין והמואר . יהיה שרוי בחשיכה עם רדת הלילה- ומה שמואר באור היום כעת 

כל אחד מהם , ולמחזור השינוי המתמיד בו, הוא יאנג בהתייחס לאיכות הרגעית של אור וצל
אור השמש על הגבעה הוא משחק המציג איכות חולפת . הופך באורח בלתי נמנע למשנהו

בכל רגע ובכל תופעה אשר אנו חווים ניתן להבחין באיכות הזמנית . ונתונה לשינוי
נמצא בחלק העליון )חם יותר הינו רצון לתת , פי מודל זה-על. והמתחלפת של יין ויאנג

נמצא בחלק התחתון של סולם )לעומת קר יותר שהינו רצון לקבל , (של סולם ההצלחה
, לעומת נמוך יותר, גבוה יותר, לעומת חשוך יותר, כך גם מואר יותר. (ההצלחה

חילופי , חילופי העונות- על פי אותו מודל מוסברות תופעות השינוי המחזורי בטבע . וכדומה
כל הדברים כולם נשלטים או מושפעים ,  וכך.החיים והמוות וכל התופעות כולן, היום והלילה

, החי עולם, עולם הצומח, עולם הדומם- ממצב הקשר האנרגטי בין השמים לבין הארץ 
שני הכוחות הראשוניים , (ספירות ואותיות)רצון לקבל ורצון לתת -  וכמובן האנושות כולה

ניתן לתאר מה קורה . הקיימים בכל הדברים הם החלוקה הבסיסית ביותר של כל תופעה
התנועה מלמעלה למטה ומלמטה למעלה בתוך , אצלו, לבריאותו של אדם כאשר נפסקת

אבן - היא בריאות הוליסטית , התנועה בתוך הסולם באמצעות השינוי הפנימי. סולם ההצלחה
. יסוד לרפואה המשולבת

י ההולכת ונדחסת פנימה עד ´כבועת צ, וגם בני האדם, הסינים מתארים כל חומר
על פי .  י'שהוא למעשה טרנספורמציה של הצ, לחומר– שהיא הופכת לגוף עצמו 

מקורה של הטרנספורמציה בסוג הקשר בין הרצון לקבל לבין הרצון , הקבלה של ספר יצירה
כל אחת מהאיכויות .  (2005לוסקי )" שתי איכויות של הרצון החופשי, (ספירות ואותיות)לתת 

קיומה של האחת הכרחי לקיומה . מ לקבל משמעות ולהתקיים"זקוקה לאיכות המנוגדת לה ע
לכל דבר ביקום יש כוח המנוגד לו בערכו אשר יחד הם משלימים זה את . של השנייה

בדומה לקוטבי המגנט ובשאיפה . חיידקים טובים וחיידקים רעים, חומר ואנטי חומר. זה
כל התופעות מגלמות בחובן את שתי . יימשכו הרצון לקבל והרצון לתת זה אל זה,  לאיזון

כל . כל תופעה מוגדרת על פי מידת הרצון לקבל והרצון לתת שבה. האיכויות בדרגות שונות
רצון לקבל ורצון לתת ניתנים לחלוקה פנימית   כל.ורצון לתת יחסיים זה לזה רצון לקבל

בעל מאפייני רצון לקבל , חשוך. דבר איננו רצון לקבל מוחלט או רצון לתת מוחלט. נוספת
רצון לקבל ורצון לתת תמיד . רבים יותר אך בעל מאפייני רצון לתת ביחס לחשוך ממנו

יחסי הכוחות בין הרצון לקבל והרצון לתת פועלים הדדית ללא הרף ויוצרים . משתנים זה לזה
השינוי המובהק ביותר קורה בעת שהרצון לקבל מגיע לשיאו ומשתנה לרצון . זרימה ושינוי

. לתת או כשהרצון לתת משתנה בתורו לרצון לקבל
(, 2005לוסקי )הם כוח החיים על פי ספר יצירה , הרצון לקבל והרצון לתת הם מנגנון חיים

ועל פי , על פי היפנים הם מסמלים את הקי. י'ואילו על פי הפילוסופיה הסינית הם אנרגיית הצ
בכל , זו הקוטביות המופיעה בכל תופעה בטבע. ההינדים הם מסמלים את הפראנה

ספירות )זה המאבק הבלתי פוסק בין הרצון לתת ובין הרצון לקבל , אינטליגנציה ובכל רובד
. לתנועה ולמעבר מרובד לרובד, והוא המנוע לשינוי פנימי, (ואותיות
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החיים . תקלות ולחסמים, חוסר איזון בין הרצון לקבל ובין הרצון לתת הוא שגורם לכאבים
, אפילו במחשבתו של אדם, אינם מאפשרים חוסר איזון מתמשך ולכן ברגע שנולד חוסר איזון

הוא אזעקה והתרעה , הכאב המופיע כתוצאה מחוסר איזון. החיים פועלים כדי לתקן ולאזן
כדי שאדם יוכל להתבונן בעצמו ולתקן את חוסר האיזון שנוצר בין הרצון , של כוח החיים

הכאב או המחלה הם פעולות איזון שמופיעות כנגד חוסר האיזון , למעשה. לקבל והרצון לתת
. שנוצר

כאשר האור . פינה מקום כדי לתת לאדם ביטוי אישי וחופש בחירה, האור צמצם מעצמו
מרחב חסר משמעות וחסר תכלית כדי שיתמלא ברצונם של בני , נוצר חלל ריק, פינה מקום

. אדם
כל אימת שהכלי מתרוקן מהאור נוצר בכלי רצון , החלל הריק הוא כלי שרוצה להתמלא באור

, כאשר הכלי מתרחב נוצר חוסר גדול יותר והרצון לקבל גדל. אור שחסר, לקבל מחדש
הוא נמצא , כלומר מקבל על מנת לתת, כאשר הכלי הופך לצינור להעברה של אור לאחרים

כן גודלה של שמחת , כגודל הרצון לקבל. תמיד במצב חוסר ולכן גם במצב של רצון לקבל
.  8(ח"תשמ, ג"אשל)החיים והאושר שאדם מפיק לעצמו 

, הצומח, עולם הדומם. גוף ונפש, הפיסי והרוחני, הרצון הוא הכוח המניע את מימדי היקום
באמונה וביכולת שלהם לממש , החי והמדבר נמדדים על פי מידת כוח הרצון שמפעמת בהם

הוא . הרצון אינו מוגבל בדרך כלשהי, כוח החיים נמצא בכל מקום ובכל זמן, הרצון. אותו
מופיעה המחשבה המודעת מה לעשות , רק לאחר הופעת הרצון. מופיע בדרך לא מודעת

הגבלת . המחשבה המוגבלת מעצם טבעה מגבילה את הרצון בתכלית ובתוצאה רצויה. ברצון
הרצון על ידי המחשבה המודעת מתבצעת מסיבות רבות הקשורות לתפיסת העולם ולאמונה 

" מגיע לי"או באמונה של כמה , של אדם ביכולתו לקלוט ולהכיל את כמות השפע המוצעת
במקרים רבים הרצון נוכח . האם הרוויח את השפע או שהוא עוד צריך להתייגע, (רצון לקבל)

כדי שהרצון יזרום . הוא גם אינו יודע מה הוא רוצה, ואין אדם יודע מה לעשות עם הרצון
צריכה להופיע מחשבה שמגבילה את הרצון לצורך , ויתגלה בחיים וגם יתורגם לתוצאה

. לתכלית ברורה, מוגדר
היא , (כמה ומתי– הגדרת יעד צריכה להיות במשתנים של מרחב וזמן )הגדרה של יעד 

רק עם הופעת . הגדרת הרצון כמו להניח גדר לרצון. מוות, הגדרה של מרחב שיש לו סוף
רק לאחר . משתחרר כוח הרצון וממלא את המרחב שהוגדר, המגבלה והגדרת המרחב

רק לאחר שנוצרה מגבלה משתחרר כוח . (היש)מופיעים החיים , (האין)שהוגדר הכלום 
אינסופיות הרצון מאפשרת העברה של כוח הרצון מאדם לאדם או . החיים הבלתי מוגבל

כאשר מועבר , כוח הרצון פועל כמו האור המופץ מנר. מחומר לחומר דבר שאינו גורע מהנותן
 . (ח"תשמ, ג"אשל)יהיו שני אורות ולא יגרע אור מהנר הנותן מאורו , אור מנר אחד לנר אחר

המאבק הבלתי , בכל אינטליגנציה ובכל רובד, הקוטביות המופיעה בכל תופעה בטבע
הוא כוח החיים והמנוע למעבר , בין הרצון לתת ובין הרצון לקבל, פוסק בין הספירות לאותיות

. לצורך שינוי פנימי, בתוך סולם ההצלחה, מרובד לרובד
 

 
 

 
 
 
 

 

                     
8

 .הסולם הוא פירוש לספר הזוהר שכתב רבי שמעון בר יוחאי. ג הוא בעל הסולם"הרב אשל 
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המוח והאינטליגנציה האנושית 
 
או פעולות אנושיות פשוטות פועלות באותו האופן שבו פועלות תרופות " תרופות לוסקי"

העמידות של בני אדם לכאב תלויה בקבוצה של חומרים ביוכימיים שנקראים , כימיות
(. 1997ופרה 'צ)אנדורפינים ואנקפלינים הפועלים כמשככי הכאבים הטבעיים של הגוף 

במילים ". בתוך המוח"והמילה אנקפלין פירושה " מורפיום פנימי"המילה אנדורפין פירושה 
רגשות . כימיקלים אלה הם מעין גרסה של מורפיום המיוצרת על ידי המוח בעצמו, אחרות
כפי שקורה כאשר אם רצה , יכולים לגבור על אותות כאב שמגיעים מהגוף, למשל, חזקים

.  להציל את ילדה מבית בוער
מורפיום ואנדורפינים חוסמים את הכאב על ידי כך שהם נצמדים לקולטן של תא העצב 

מולקולה של אנדורפין , לפי מודל זה. ומונעים כניסתם של כימיקלים הנושאים את מסר הכאב
אפשר לשער שבכל פעם שהמילה כאב מגיעה " רוגע"נניח שהמילה היא , היא כמו מילה

ולבטל את " רוגע"יש למוח אפשרות להחזיר כתשובה את המילה , לתשומת הלב של המוח
ההבדל הוא שהאחד מיוצר על ידי האדם , האנדורפין והמורפיום זהים באופן בסיסי. הכאב

היכולת ליצור ולברוא דרך , אין שום דבר מיוחד במולקולות עצמן. והשני על ידי פרג האופיום
מולקולות האדרנלין הן לא מה שגרמו לאם לרוץ . היא החשובה, האינטליגנציות האנושיות

מולקולות האנדורפין הן לא אלו שמונעות את תחושת . לתוך הבניין הבוער להציל את בנה
המחויבות הם המגנים עליה מפני , האהבה, הנחישות, הוודאות, הרצון. כאב  להבות האש

אלה מצאו ערוץ כימי שהמוח יכול להשתמש בהם כדי לשוחח  (תרופות)אינטליגנציות . הכאב
כימיקלים אלה . מכאן שההכרה מבטא את עצמה בגוף דרך כימיקלים. עם הגוף ולהגן עליה

. אלא גם במערכת החיסון ובמערכות אחרות, שתפקידו לחשוב, אינם מיוצרים רק במוח
קולטני התאים רוקדים ללא . הטענה היא שלאינטליגנציות הזורמות בגוף נדרש בסיס חומרי

ההכרה . "הרף על פני השטח של דפנות התא ומשנים את צורתם כדי לקלוט מסרים חדשים
כל דבר המתרחש ביקום השכלי חייב להותיר עקבות . והגוף הם כמו שני יקומים מקבילים

תלת מימדית , הוא תמונה פיזית, כפי שאתה רואה אותו ברגע זה, גופך "[...]" ביקום הפיסי
ופרה 'צ)" דבר אינו יכול לנוע בלי להניע את כל יתר חלקי השלם. "[...]"  של מה שאתה חושב

1997 .)
כלומר , כל מקום בגוף בו מצויים קולטנים למולקולות נושאות מסרים, לא רק המוח חושב

בכבד ובעור הפנים יש את אותו , בלב ובמוח, בכל מקום בגוף. קיימת חשיבה, בכל תא בגוף
עד . "ומשמעות הדבר היא שתא לב או תא עור הפנים יכול להתנהג כמו תא מוח, DNA- ה

שאנחנו , כעת מתברר. עכשיו המדע קבע שאנו מכונות פיזיות שבדרך כלשהי למדו לחשוב
(. 1997ופרה 'צ)" מחשבות שלמדו ליצור מכונה פיסית
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 DSAמחקרים ותרופות לוסקי 
 

. יש  קשר לבריאות, (תרופות לוסקי)מחקרים מוכיחים שלפעולות אנושיות פשוטות 
על " תרופות לוסקי"הוכחת תקפותם של , תרופות לוסקי הן מאפיין מרכזי ברפואה המשולבת

להלן ממצאי מחקרים ". שיטת לוסקי"תיתן משנה תוקף לתבנית , ידי מחקרים אמפיריים
:  אחדים

ר אבי בליך מבית החולים "ד. שלתפילה יש כוח אימון, בשנים האחרונות הוכח מדעית
" הרפואה"שכתב על כוחה של התפילה לאימון חסמים בכתב העת , הפסיכיאטרי לב השרון

מושג המתאר מצב בו , (D.P - Distance Prear" )תפילה מרחוק"מציג את המושג , (2002)
אדם או מספר אנשים מתפללים לשלומו של מתאמן שאינו מוכר להם ושהמתאמן מעולם לא 

ר בליך יעילותה של התפילה מרחוק לאימון חסמים הוכחה מבחינה "לטענת ד.  הכירם
תפילה מרחוק יכולה להשפיע : "מחקרים רבים שמצוטטים באותו כתב עת מסכמים. מדעית

אינו משפיע לרעה וצריך , האימון יעיל מבחינה כספית. על מתאמןים עם דלקות בכלי הדם
במקום . (ת"פ, מרכז רפואי רבין', לייבוביץ' פרופ)" לשקול להשתמש בו כחלק מהנוהל הקליני

שתפילה מרחוק הוכחה , ארצות הברית, אחר מציינים חוקרים ממכון הלב האמריקאי בקנזס
המסקנה מהמאמר היא שתפילה . כיעילה במקרים של שהייה קצרה ביחידות לאימוןי לב

אימון אינטליגנציות הוא תהליך חינוכי . יכולה להיות תוספת אפקטיבית לאימון רפואי רגיל
, "תרופה הוליסטית"כל שינוי פנימי באחת האינטליגנציות דרך . (ראה מעגל המנטורים)נרכש 

כל אינטליגנציה היא חלק מהשלם ולכן גם . יופיע בכל ארבעת הרבדים של אותה אינטליגנציה
. (גוף ונפש )על השלם , משפיע על הגוף כולו, כל שינוי בה

הרצון )המודעות לרצון לקבל ולרצון לתת שבכל פעולה היא שמניעה את כוח החיים 
(. 2005לוסקי " )תרופה"והופכת כל פעולה אנושית פשוטה ל (החופשי
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עשיר 
שמח 
וסקסי
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ר דני לוסקי "רישום שיחה בין יולי ביילין וד

 ?האם כל אחד יכול להיות עשיר שמח וסקסי

? האם כל אחד יכול להיות עשיר שמח וסקסי, ר לוסקי"ד, דני- יולי 

. כל אחד יכול, חד משמעית, כן- דני 

הסיבה שאנשים לא נמצאים שם , כל אחד יכול להיות כל מה שהוא רוצה להיות

. זה כי הם לא יצרו את החוסר הזה בחייהם

? ולמה אתה מתכוון כשאתה אומר חוסר- יולי 

חוסר , חוסר של בריאות, אדם שחסר משהו בחייו לדוגמא חוסר של כסף- דני 

רק כאשר אדם חש ". אני רוצה"מתחיל לרצות את הדבר ואומר , של זוגיות

אני רוצה , אני רוצה בריאות, אני רוצה כסף": אני רוצה"חוסר ואומר לעצמו 

. הוא עושה את הצעד הראשון, או כל דבר אחר, זוגיות

. גם אנשים שכבר יש להם כסף ואפילו הרבה כסף יוצרים חוסר כל פעם מחדש

התיאבון מתגבר ואז מתחיל תהליך שבסופו יהיה להם , כשהם מרגישים חוסר

כמה תיאבון יש לאדם , הכל עניין של תיאבון. עוד יותר ממה שיש להם כרגע

. כתוצאה מהחוסר

 ₪ 23לשעת עבודה במקום  ₪ 30רוב האנשים השכירים רוצים להרוויח , תראי

.  שקל שהם מרוויחים היום35במקום  ₪ 45או , שהם מרוויחים לשעה היום

למעשה . אלה הם הגבולות שלהם, זה התיאבון שלהם, זו רמת החוסר שלהם

- לו הם היו יודעים ש. הם יוצרים את הגבול של עצמם, אין להם גבולות באמת

הם היו רוצים לדעת איך עושים ,  שקל לשעה זה יעד שהם יכולים להשיג200
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במהירות וללא ואם היו יודעים שהם יכולים להשיג את היעד הזה , את זה

.  הם היו נלהבים ונרגשים לקראת זהמאמץ

עליו ליצור , ואם אדם רוצה להתחיל תהליך של שינוי, אז הכל מתחיל בחוסר

כל פעולה , החיים הם מסע. להיות רעב כך שירצה לטרוף את העולם, חוסר

. כל מטרה היא מסע שמתחיל בצעד אחד, כל יעד הוא מסע, אנושית היא מסע

. זה הצעד הראשון. כל מסע מתחיל בחוסר

? ומה עושה כל מסע אנושי למוצלח- יולי 

כל מסע אנושי מחייב מעבר מוצלח של ארבע משימות עד לסיום המסע - דני 

.  כולו בהצלחה

? מהן ארבע המשימות למסע מוצלח, תספר בבקשה למאזינים שלנו, דני- יולי 

שינוי של הלא מודע > הגדרת הרצון > זיהוי החוסר : ארבעת המשימות הן- דני 

. הגדרת יעדים ויישומם> 

? כמה זמן צריך לקחת כדי להשלים מסע כזה- יולי 

. זה הזמן שדרוש להשלמת המסע בהצלחה,  יום זה הזמן האופטימאלי40- דני 

 יום של תהליך 40אלה הם . אחרי לימוד מדויק ומסודר של התהליך והטמעה

. מרתק ומרגש, מעניין, צמיחה והתרוממות רוח

? איך יוצרים את החוסר, אם הכל מתחיל בחוסר, אז- יולי 

. לפעמים הדבר הכי פשוט הוא הדבר הכי מבריק. זה פשוט מאוד- דני 

כל אדם שמגדיר יעדים ייצור חוסר ומיד . חוסר נוצר כאשר מגדירים יעדים

. יתחיל תהליך מופלא שסופו הגשמת החלומות

? כל כך פשוט, ככה- יולי 
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העניין הוא שרוב האנשים לא . זה נשמע פשוט וזה גם פשוט באמת, כן- דני 

רוב האנשים לא מצליחים להגדיר יעדים וכאשר , יודעים מה הם רוצים בחיים

כשאני . הוא אפסי, אין יעדים הסיכויים להגיע למקום אליו לא החלטת להגיע

הגדרת יעדים זו .  אחוז מהאנשים90לפחות - אומר רוב האנשים אני מתכוון ל

משימה שצריך להקדיש לה תשומת לב מיוחדת ומומלץ לעשות זאת במסגרת 

. ואז זה קל ופשוט, ""הסדנה""תומכת כמו 

? הוא יכול? אז אם אדם קובע יעדים ורוצה להיות עשיר שמח וסקסי- יולי 

, כדי ליצור חוסר צריך להגדיר יעדים, הכל מתחיל בחוסר, הוא יכול, כן- דני 

שלא באמת , וקצת מפחידים וגם, היעדים צריכים להיות כאלה שמרגשים מאוד

. יודעים איך להשיג אותם

? למה להגדיר יעדים שלא יודעים איך להשיג אותם- יולי 

לכן צריך להגדיר , הם כבר מציאותיים, כי אם יודעים איך להשיג אותם- דני 

יעדים הרבה יותר גדולים והרבה יותר מרגשים וכאלה שאין לכם מושג איך 

ואז יוצאים , אמיתיחוסר זה מה שיוצר , להשיג אותם ואפילו אם זה מפחיד קצת

. רעבים לכבוש את העולם

? ואז כל אחד יכול- יולי 

אחרי הגדרת היעדים מתחיל תהליך מסודר ומאורגן איך , כל אחד יכול- דני 

אבל , בשיחה הזו אנחנו מוגבלים לשעה. להגיע ליעדים במהירות וללא מאמץ

אני וגם יולי על ארבעת השלבים , אשמח להמשיך לשוחח איתכם המאזינים 

הכי . ככל שיידרש אחרי השיחה הזו ולתת לכם מאזינים את כל המידע הנחוץ

יש שם אפשרות שיחה , ""הסדנה""טוב להמשיך להתכתב באמצעות אתר 

http://www.louskyforum.com/
http://www.louskyforum.com/
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 הוא המסגרת הנכונה לעבור מסע כזה ""הסדנה""וכמובן . בהתכתבות

. בהצלחה

האם החוקים פועלים עבור כל ? מי קבע את החוקים ? מהם חוקי היקום

 ?אחד

האם החוקים פועלים עבור ? מי קבע את החוקים ? מהם חוקי היקום, דני- יולי 

? כל אחד

צריך לדמות את החיים למשחק ואז , חוקי היקום דומים לחוקים של משחק- דני 

ברור שרק מי , אם החיים הם משחק ולמשחק הזה יש חוקים. הכל פשוט

. שמשחק על פי חוקי המשחק יגיע להישגים הטובים ביותר

ברור שאם מישהו משחק כדורגל בחוקי המשחק של  כדור יד הוא לא יצליח גם 

. כאשר הוא משחק מול ילדים שרק אתמול התחילו לשחק כדורגל לפי החוקים

. גם לשמחה יש חוקים וגם לאנשים הסקסיים יש חוקים, גם לעושר יש חוקים

. העולם מתנהל על פי חוקים מדויקים וידועים

כמו , מכאן ברור שחוקי משחק החיים פועלים עבור כל אחד באופן שווה

. שבמשחק כדורגל החוקים ידועים ופועלים עבור כל השחקנים באופן שווה

? מי כתב את חוקי משחק החיים- יולי 

, תורת הקוונטים, חוקי המשחק נכתבים כל יום באמצעות מחקרים מדעיים- דני 

י המקובלים החכמים ועל ידי הסופים "החוקים נכתבו ע, פיסיקה מודרנית

אלפי שנים של ידע שנצבר ונאסף לכלל סדרת חוקים שהם חוקי . והבודהיסטים

.  המשחק של החיים

? איך אתה יודע מהם חוקי המשחק של החיים- יולי 

http://www.louskyforum.com/
http://www.louskyforum.com/
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לקח לי עשרים שנה לאסוף את כל המידע הזה ולכתוב אותו בתשעה - דני 

עשיתי שלושה תארים אקדמיים ודוקטורט שסייעו לי . ספרים שהוצאתי לאור

להבין הכל גם בהקשר המדעי וכעת אני מעביר את הידע מאהבה לכל מי שחפץ 

. בכך

? האם בפורום נכיר את חוקי החיים- יולי 

להגיע , "הסדנה"נעשה הכרות עם החוקים שיסייעו למשתתפים ב, כן- דני 

. ליעדים שלהם במהירות וללא מאמץ

ושערי הצלחה , שערי בריאות, האם יש מפתחות שפותחים שערי כסף

? נעולים

ושערי הצלחה , שערי בריאות, האם יש מפתחות שפותחים שערי כסף- יולי 

? נעולים

.  האינטליגנציות האנושיות32 מפתחות שפותחים כל שער הם 32יולי , כן- דני 

 אינטליגנציות דרכם הוא מבין את החיים ובאמצעותם הוא יוצר 32לכל אדם יש 

. את מציאות חייו

זה . אתם יכולים ממש לצייר את החיים שלכם באמצעות האינטליגנציות שלכם

. ממש כך. כמו מכחול שאיתו אתם מעצבים את החיים

ארבעה הרבדים מאפשרים את מסע ,  האינטליגנציות יוצרות ארבעה רבדים32

. האינטליגנציות להשגת יעדים וליצירת מציאות חדשה

כל אינטליגנציה שתאמנו ותשפרו את היכולת שלה תהייה עבורכם המפתח 

איתו אפשר יהיה לפתוח כל דלת כדי להגיע מהר יותר וללא מאמץ ליעדים 
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זה מפחיד כמה מהר זה עובד וזה מרגש לראות את התוצאות אצל כל . שלכם

. מי שעושה את ארבע המשימות של מסע האינטליגנציות במדויק

? מהיכן מגיע הידע הזה- יולי 

: שני המקורות העיקריים הם, למעשה הידע הזה מגיע מכמה מקורות- דני 

בעיקר מחקרים שנעשו על חקר , ידע מדעי עדכני ממש של השנים האחרונות

. ממצאים שרק בשנים האחרונות התגלו. המוח

. והמקור השני הוא ידע קבלי עתיק מתוך ספר יצירה

החיבור של שני המקורות האלה בעיני הוא חיבור מנצח ולכן אני כל כך נלהב 

. להעביר את שניהם במשולב

? מהו מסע האינטליגנציות להשגת יעדים

, התחלנו לדבר על זה קודם? מהו מסע האינטליגנציות להשגת יעדים- יולי 

? האם תוכל כעת לפרט

בעצם כל פעולה . החיים הם מסעאמרנו ש, נשלים את הנושא הזה, כן- דני 

כל מסע אנושי מחייב מעבר מוצלח של , כל מטרה היא מסע, אנושית היא מסע

 . ארבע משימות עד לסיום המסע כולו בהצלחה

:  הן, ארבעת המשימות של מסע האינטליגנציות

<  זיהוי החוסר 

<  הגדרת הרצון 

<  שינוי עמדות ואמונות של הלא מודע 

.  הגדרת יעדים ויישומם
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צריך לשים לב שזיהוי החוסר הוא המשימה הראשונה ואת המשימה הזו אפשר 

הגדרת יעדים היא המשימה האחרונה בשורת . להשיג רק כאשר מגדירים יעדים

זיהוי )מתחבר להתחלה  (הגדרת יעדים)הסוף של כל תהליך . המשימות

מצב , ותחילתו הוא סופו, וזה עושה את המסע כך שסופו הוא תחילתו (החוסר

. זה מאפשר כל הזמן להתקדם ללא סוף ליעדים הבאים וליצור עוד ועוד חוסר

משם אפשר ,  ₪ 35- לשעת עבודה ביחס ל ₪ 45אם בהתחלה החוסר היה 

אני עשיר "לשעה ומשם כמובן ליעדים גדולים יותר כמו  ₪ 200- להתקדם  ל

רוקד ושר כל , אני רץ, "יש לי זוגיות ואהבה גדולה עם זוגתי", "שמח וסקסי

שהכל אפשרי עבורכם באמצעות אימון אינטליגנציות , הסוד הגדול הוא" . היום

. ומסע האינטליגנציות

? לגורל? למזל? אינטליגנציות? האם הצלחה קשורה למבנה האישיות

? לגורל? למזל? אינטליגנציות? האם הצלחה קשורה למבנה האשיות- יולי 

הכל צפוי - "על גורל או מזל אפשר לומר את המשפט היהודי החכם הזה - דני 

הכל , אם אתם רוצים, הכל יכול לקרות לכם, באמת הכל צפוי, "והרשות נתונה

זה מזל רע , או בבית הרוס, יתכן שאדם נולד למשפחה ענייה, מזל והכל גורל

כאן אנחנו מבינים שאין באמת . אבל החשוב הוא שהרשות נתונה, וגורל אכזרי

באמת גם אם נקודת הפתיחה וגם אם התנאים , הכל בעיני המתבונן, טוב ורע

עדיין הכל אפשרי עבורו , הראשוניים של אדם הם בלתי אפשריים ורעים בעיניו

להיות אדון לגורלו ולהפוך , אדם יכול לשנות את המזל הרע. והרשות נתונה

. לבר מזל
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כל אדם יכול לקחת את החיים בידיים ובכל מצב ובכל זמן להיות מה שהוא 

. בוחר להיות

? כמה הוא נחוץ להצלחה, מה עם החלק של מבנה האשיות- יולי 

החלק של מבנה האישיות בהצלחה של כל מסע הוא חשוב ביותר והוא - דני 

רוח האדם היא שמאפשרת את , אישיות האדם. בעצם הגורם שיוצר את השינוי

לכל - הנה כך זה עובד . המהפך בחיים והופכת כשלון לניצחון ובעיה לחוויה

המדע , אדם יש פרופיל אינטליגנציות ייחודי והוא בעצם מבנה האישיות שלו

מוכיח פעם אחר פעם במחקרים רבים שכל אדם יכול לאמן את האינטליגנציות 

ובסוף , לאמן אותם כך שהוא יכול להצטיין ולהיות יוצא מן הכלל, החלשות שלו

זה מרגש כל פעם מחדש לומר את המילים . להיות מה שהוא רוצה להיות

, כי זה עבד עבורי כילד וכמבוגר הרבה פעמים במהלך החיים שלי, האלה

, למעשה כל מטרה שהצבתי לעצמי השגתי על ידי אימון אינטליגנציות חלשות

וכמובן אני רואה את זה אצל אלפי . והיו לי הרבה אינטליגנציות חלשות

זה פשוט עובד . המטופלים והמתאמנים שעברו דרכי במהלך השנים, התלמידים

. ומרגש

 ?כיצד ניתן לחצות אותם בהצלחה? מהם החומות והמחסומים

? כיצד ניתן לחצות אותם בהצלחה? מהם החומות והמחסומים- יולי 

אתן לך כמה , יש כך כך הרבה מחסומים וחומות שקשה למנות אותן- דני 

אולי אני לא , זה מפחיד– אנשים אומרים ,  על החומות והמחסומיםדוגמאות

אין , קודם כל המשכנתא כשנגמור עם זה נראה, אין לי מספיק כסף לזה, אצליח

אני צעיר מידי , אני כבר מבוגר מידי, אחרי החגים אולי, לי זמן אני עסוק בטירוף
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אני רוצה לשמור את זה , המצב הכלכלי עכשיו ממש גרוע?, בשביל יעדים כאלה

מחיר הנפט הורס אותי מבחינה , זה לא זמן טוב כעת, לזמן מתאים יותר

הממשלה הזו לא , ככה הגורל רצה, אני והמזל שלי זה לא בדיוק עובד, כלכלית

האסטרולוגית שלי יעצה , נראה אולי באביב, מזג האוויר ממש חם, יודעת לנהל

, יש אנשים כמוני עם קארמה קשה, מצב הכוכבים לא טוב עבורי- להמתין  לי

אני יכול להמשיך עוד ...אני לא חושב שיצליח לי, חוץ מזה אני לא כזה מוצלח

כאשר אנשים . אבל אתם כבר מבינים את העיקרון, ועוד עם דוגמאות לחסמים

חוסמים את עצמם בהצהרות שליליות כאלה ובחומות בצורות הסיכויים להגיע 

. להצלחות שואפות לאפס

 ?אז איך ניתן לחצות את המחסומים האלה בהצלחה- יולי 

כל אחד , כל אחד רוצה לעבור את המחסומים האלה בהצלחה, האמת- דני 

כל אחד רוצה , במקום העבודה, כל אחד רוצה להתקדם בחיים, צריך עוד כסף

. זוגיות מופלאה וכל אחד רוצה בריאות עד מאה ועשרים

האילוצים האלה ואחרים מונעים מאנשים להפוך משהו שהם צריכים למשהו 

הפחד הוא . הפחד מכישלוןהמחסומים המובהקים הם סביב . שהם רוצים

. המניע העיקרי של אנשים רבים מלצלוח את המחסומים אל החלומות שלהם

האם זה הפחד . השאלה הגדולה היא איזה פחד באמת מניע את האנשים

? נכון מי מפחד מהצלחה, זה נשמע לא הגיוני. מכישלון או הפחד מהצלחה

נלסון מנדלה בנאום ההכתרה שלו אמר . השאלה הזו נבחנה במחקרים רבים

לבני עמו שהפחד מהצלחה גדול מהפחד מכישלון ולכן העם בדרום אפריקה 

האמת אדם שחי . היה מוכן לחיות כל כך הרבה שנים בכישלון ובחוסר כל
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. שם הוא יודע איך להתנהל, בבינוניות או בכישלון נמצא באזור הנוחות שלו

יודע איך  ₪ 20.000אדם שחשבון הבנק שלו בחריגה קבועה של , לדוגמא

גם אם יקבל את כל , אדם כזה. זה אזור הנוחות שלו, להתנהל במצב הזה

. בסופו של דבר יחזור למצבו הקודם, הכסף לסגירת החריגה בבנק

זו בעיה של , זו בעיה של הרגלים, חריגה בבנק במקרה זה זו לא בעיה כספית

כדי לגבור על הפחד צריך . אמונות שגויות ואולי גם של הפחד מהצלחה

להסתכל על הפחד בעיניים ולהיכנס פנימה כמו שנכנסים לחדר חושך ומדליקים 

. רק החושך מפחיד, שום דבר לא מפחיד באור, הכל טוב. את האור

,  היא לפרק אותו לגורמים, הדרך להתבונן על הפחד

, הדרך לשנות הרגלים ישנים היא באמצעות הרגלים חדשים

. זו הדרך. הדרך לשנות מחשבות שליליות היא באמצעות מחשבות חיוביות

. הנוסחה להצלחה פשוטה וניתן להשיגה במהירות וללא מאמץ

? אז למה לא כולם עושים את זה- יולי 

כשיודעים . כל מה שחסר לכל האנשים האלה זה הידע איך לעשות את זה- דני 

אדם שיודע אנגלית אומר שאנגלית זה קל .  זה באמת קל, איך לעשות את זה

כי , אדם שמשקיע בבורסה אומר שזו עבודה קלה ומכניסה. כי הוא יודע אנגלית

אדם שרוצה להצליח חייב לדעת מה הם הסודות . הוא יודע את רזי הבורסה

. וחוקי המשחק להצלחה

 . הוא חייב ללמוד את החוקים שייקחו אותו להצלחה במהירות וללא מאמץ
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 מנטוריםהמעגל  שלבים של 10
רצף לקבלת החלטות 

 
: מעגל המנטורים

 

ספר מים חיים וספר , ספר אלוהים חיים: ספר יצירה אומר שיש שלושה ספרים
כל תהליך רגשי הוא . ספר הוא כמו סוד שניתן לפתוח ולהיכנס אליו. עץ חיים

 טבעות שקשורות אחת 3כמו . תהליך של הצלחה ומקושר לאלוהים חיים
תהליך הוא כמו מסלול בעל מספר תחנות שניתן . שינוי/מרחב/כמו זמן, בשנייה

זה , כאשר משימה מצליחה. להתבונן עליו ולא במהות שקוראת בתוך התהליך
מעגל המנטורים בעל . תהליך מוסדר– אומר שפעלתי על פי מעגל המנטורים 

מעגל הוא . בסיס וסימוכין ממעגלים אינדיאניים ומעגלי קבלת החלטות אחרים
– רצף גנטי ליצירת שינוי – מעגל מנטורים . צורה תהליכית שמבטאת רגש

. מציאות חדשה
 כוחות קוסמיים 9כמו ,  שלבים והעשירי הוא התוצאה9במעגל המנטורים יש 
, חקר, ראה, הביט: השלבים של מעגל המנטורים הם. שהעשירי הוא הגילוי

בניגוד למסע אינטליגנציות בו . עלתה בידו, חשב, יצר, צרף, חצב, חקק, הבין
במעגל מנטורים חייבים להתחיל מהשלב , ניתן להתחיל את התהליך מכל שלב

ניתן לחזור על שלבים בתוך . אחרת התהליך לא יצליח, הביט– הראשון 
יש סוף ויש , יש התחלה. לתוצאה הרצויה, התהליך עד שמגיעים לשלב האחרון

, כאשר אני מתבונן על תהליך על פי מעגל המנטורים. תנועה בתוך המעגל
. הקושי נעצר וממתין לעבודה

 
. שלבי מעגל מנטורים

 

. התבונן על הבעיה– הביט  .1
הקלקול לפעמים בולט כי . בתקלה או בחסימה שמעכבת אותך, התבונן בקלקול

הוא מבקש שיבחינו בנוכחותו ולעיתים הוא מסתתר תחת קליפות ותירוצים 
תעתיק את תשומת הלב שלך ומקד אותה במשימה שאתה מבקש . שונים

אתה מחפש את , בשלב שאתה מביט. להשיג בעולמך תוך ציון לוח זמנים
על , אתה מתבונן על חוסר תשומת הלב, החוסר ואת הרצון העולה מהחוסר

אתה מתבונן על האמונות ועל הגישה . חוסר בריאות או כסף, חוסר הפרגון
אתה מביט על עצמך דרך המשוב המתקבל מהתנהגות הסביבה . לחיים

אתה מתבונן בתכלית החיים שלך ובמטרות שלמענן אתה . ומהיחס שלה אליך
. חי וקם כל בוקר

 
 .עשה מצגת לבעיה כדי לראות את הסיבה והרווח– ראה  .2

את הקלקולים ואת , מתוך ההתבוננות אתה מבחין ורואה את התקלות
, את הזרע ומקור הבעיה, אתה רואה את הסיבה. החסימות שמעכבים אותך

אתה מבחין בגישה . איך זה התחיל ומתי זה התחיל, אתה רואה את השורש
אתה רואה את הרווחים שאתה . שלך בתפיסות העולם שלך ובתוצאותיהם

דרך המצגת אתה מבחין בתשומת הלב וההתייחסות . מפיק כתוצאה מהתקלות
אתה . המיוחדת שהסביבה מעניקה לך כתוצאה מהבעיות שפוקדות אותך
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מבחין ורואה את הכאב וההפסד הגדול שנגרם לך כתוצאה מהבעיות אליהם 
אתה מבחין ורואה את התכונות הנחשפות כתוצאה מהכאב ומהתקלות . נקלעת

הפחד שתוקף אותה מלמד אותך איך . ומבין את השיעור שהקלקול מציע לך
החוסר , הכאב בא ללמד אותך כיצד למצוא את הרוגע, למצוא את האהבה שבך

החושך בא ללמד אותך . בא ללמד אותך שהשמחה אינה קשורה לכמה יש לך
. להבחין באור

 
. חקור את הגבולות והמגבלות שלך– חקר  .3

אתה כעת מתחיל בחקירה כדי לבדוק האם מה שראית הוא אמנם מה שמעכב 
, את הגישה לחיים ואת האמונות שלך, אתה חוקר את קצב החיים שלך. אותך

חקור את מערכות היחסים שלך עם . התזונה והרגלי התזונה, את שפת הגוף
חקור את מערכת . הילדים והחברים שלך בעבר ובהווה, האחים, ההורים

זכור . היחסים הזוגית שלך ואת הקשר עם מקום העבודה והחברים לעבודה
ערוך . היא עושה זאת דרך כאב בגוף כדי שיבחינו בה, שחולשה רוצה להתבלט

במזלות , בחוכמת הגוף, בכף היד, בחלומות, העזר בשיחות, שאלון מפורט
את , חקור את האמונות שלך. במרכזי האנרגיה ובדופק, ובהשפעת הכוכבים

חקור את הגבולות , את התנאים שאתה מציב לעצמך, העקרונות שלך
. והמגבלות של עצמך

 
 .הבין את עצם העניין– הבין  .4

, ההבנה תגיע דרך מעשה. בשלב הזה אתה עומד להבין משהו על עצמך
. חלומות, כתיבה יצירתית, ציור, צלילים, צבעים, ריחות, מגע, חלום, מדיטציה

. מסרט או משיחה עם חבר, ההבנה תגיע דרך ספר שקראת
 
 .קבל החלטה, קבע חוקי משחק חדשים– חקק  .5

גבש השקפת עולם ואמונה , צור גישה חדשה לחיים. צור חוקי משחק חדשים
. חדשים ואחרים מאלה שאיתם התחלת את ההתבוננות
 . קבל החלטה על שינוי בהתבסס על חוקי משחק חדשים

 
 .חצוב פנימה בעבר ובעתיד ובאמונות שלך– חצב  .6

התבונן פנימה על ההרגלים החדשים ועל המציאות , חצוב וחפור והתעמק
, בחן את המסורת. החדשה שאתה עומד ליצור כתוצאה מההחלטה שקיבלת

בדוק אם זה עולה , בדוק מה קרה במקרים דומים, את ניסיון החיים שנצבר
התבונן במבט . בקנה אחד עם העקרונות והגבולות שאתה פועל במסגרתם

לאחור כמו אתה נמצא זמן רב לאחר הביצוע ובדוק אם אתה שלם עם ההחלטה 
. שקיבלת

 
 .צרף הכל לאסטרטגיה אימוןית ותוכנית לביצוע– צרף  .7

. תוכנית מעשית לביצוע, יתנצרף את כל מה שמצאת לכלל אסטרטגיה אימו
. קבע לעצמך דרך ברורה וצור אמונה בתוצאה הצפויה
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 .צור מחויבות לייעוד שלך– ייצר  .8
צור מחויבות לתכלית , צור קשר בין ההחלטה שלך והמחויבות לייעוד שלך

צור . החיים והמטרה הנעלה שממנה נגזרים כל המשימות ויעדי המשנה
. מחויבות להחלטה שקיבלת

 
 . חשוב על מניע ועל הדורות הבאים– חשב  .9

בדוק , התבונן על המניע שעומד מאחורי ההחלטה, התבונן במחשבות שלך
בדוק את ההשלכות של ביצוע התוכנית על . האם זה הרצון לקבל או הרצון לתת

אם זה אינו . חשוב על הדורות הבאים ועל העולם כולו. העתיד הקרוב והרחוק
 .התחל את התהליך מהתחלה, מתקבל נכון

 
. הצליח– עלתה בידו  .01

סימן , אם זה הצליח. בדוק אם נוצרה מציאות חדשה וטובה יותר, לאחר הביצוע
או חזור מספר שלבים , אם לאו התחל מחדש את כל התהליך. שפעלת נכון

. לאחור עד לשינוי המציאות
 

מבין דבר מתוך , חוזר ומתקדם, במהלך תהליך היצירה אתה נע משלב לשלב
אתה מבין תהליך בגוף דרך תהליך , אתה מבין מדבר קטן משהו גדול. דבר

. אתה מגלה איך התנהגות מדינה שלמה דומה להתנהגות  אדם אחד, בנפש
.  אתה מבחין איך הנפש משפיעה על הגוף

. אתה מתבונן על כל אחת משלושים ושתים האינטליגנציות ובוחן אותן
תהליך הקלקול , דע כי כאשר אתה מתחיל בתהליך ההתבוננות ולשאול שאלות

. נעצר וממתין להשלמת המשימה שלקחת על עצמך
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 הביט

 ראה

 חקר

עלתה 
 בידו

 הבין

 חשב

 חצב חקק

 צרף

 יצר

מעגל המנטורים מאורגן כך שהוא מציג בשני צידיו של כל שלב את הצד הנגדי 
.  ובין שני קצוות של המעגל מופיעים הניגודים המוחלטים. המשלים

כל תהליך אימוןי כמו כל תהליך . הסדר של מעגל המנטורים הוא מהות העניין
. אבחון מחייב ביצוע כל עשרת השלבים על פי הסדר שנקבע

כמו כל תהליך קבלת החלטות בארגון עסקי ובכל ארגון אחר , כל תהליך אנושי
. מחייב מעבר של עשרת השלבים

. כל אחד מעשרת השלבים יכול להתבצע בזמן קצר מאוד או בזמן ארוך מאוד
. התהליך הוא שיוצר את המשמעות. הזמן גמיש ואין לו משמעות

 
 

 
 

 .רצץ גנטי ליצירת מציאות– מעגל המנטורים 
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תכנות 
עצבי 

מחודש 



 
 225 |                                                                            מכללת לוסקי  

תכנות עצבי מחודש 
 

 : שלבי הביצוע
. שעה קבועה בכל יום– ליצור שיגרה לתכנות העצבי מחדש 

. כל חלום התחיל מסרט במוחו של אדם כלשהו
 

 שעולה תדיר במוחכם ומעכבת אתכם הצהרה שליליתכתבו   .1

  
 

  הצהרה  .2
 21יש לחזור ולומר את ההצהרות כל יום לפחות . צרפו הצהרה עסקית לחוויה רגשית

.  דקות תוך כדי חיבור בדמיון של הצהרה עסקית עם חוויה רגשית עוצמתית של ניצחון
 .במראות ובמגע, בקולות, בריחות, לחוות את החוויה מחדש במילים

.  כנגדהצהרה חיוביתכתבו 
כתבו אותה כמו כבר השגתם אותה 

  
 
 

  חוויה רגשית מנצחתתארו  .3

  
 

דמיון מודרך   .4
להקרין במחשבה את סרט החלומות כל יום פעם אחת לפני השינה ועוד פעם אחת 

 .במהלך היום
.  דמיון מודרך

תריחו , תחושו אותה, תראו אותה בבירור. תעצמו עניים ודמו את החוויה המנצחת
. תמששו אותה, אותה

  

 מדיטציה   .5
לפני כל תכנות מחדש ערכו מדיטציה לניקיון וליצירת מוכנות ובסיס לתכנות העצבי 

.  ליצירת מוכנות והורדת התדרמדיטציה דקות 21עשו . המחודש

  

.  צרפו הצהרה עסקית לחוויה רגשית  .6
 דקות תוך כדי חיבור 21 פעמים ביום 3 יום לפחות 21יש לחזור ולומר את ההצהרות 

.  בדמיון של הצהרה עסקית עם חוויה רגשית עוצמתית של ניצחון
 .במראות ובמגע, בקולות, בריחות, לחוות את החוויה מחדש במילים

 דמו את החוויה המנצחת תוך כדי צרפו הצהרה חיובית או עסקית לחוויה רגשית
אמירת ההצהרה החיובית 

  

 את עצמכם על רשמקול עם החוויה הרגשיתהקליטו   .7
 

 . הקלטות שמע  .8
השמיעו את ההקלטה של ההצהרות החיוביות שהכנתם והשמיעו אותה במהלך שעת 

 פעמים 3 יום 21השמיעו את ההצהרה החיובית במשך . תכנות עצבי מחדש .התרגול
 .ביום במשך חצי שעה

 

 לוחות חזון  .9
 ושימו עליו את ההצהרה החיובית וקטעי עיתונים או תמונה לוח חלומותהכינו 
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התמונות על לוח החזון יפגיזו . התבוננו על לוחות החזון שלכם. שמתארת את ההצהרה
 .חלומות שרוצים להגשים, את החושים בדברים שרוצים להשיג

 

מתחת לסף השמיעה כל היום וכל , תת הכרתיתהשמיעו את ההצהרות שלכם ברמה   .01
 .הלילה באמצעות הרשמקול

 

מ "שא  .11
שיפור איכותי מתמיד 

מסגור מחדש   .21
התבונן על הכל מהתחלה 

צור עוגן   .31
מחשבה לרגע של נצחון , שיר, מילים, קשור מעשה

? הנכונה תדע שאתה בדרך איך   .41
המערכת הפסיכו קיברנטית . חוסר נוחות הוא הסימן שאתם בדרך אל היעדים החדשים

. אל המוכר והידוע, למצב המאוזן הקודם, רוצה להחזיר אתכם למצב הומיאוסטזיס
. איזור הנוחות הוא חזרה אל המוכר והידוע ואל נקודת המוצא

ככל שתתמידו איזור חוסר הנוחות יהיה יותר ויותר . המשיכו במרץ עם חוסר הנוחות
.  יום של אימון מדויק40תהליך מתרחש אחרי . נוח וזה הסימן שהתכנות עובד ומוטמע

 

 



 
 227 |                                                                            מכללת לוסקי  

 תמונת מציאות  –דוגמה של תרגיל מעשי 

תחשבו כמו ספורטאי שרוצה , ולתת מעל ומעברכדי להיות יוצא מן הכלל 
 , צעד אחר צעד כל יום בהתמדה, האימונים יהיו ארוכים, להגשים חלום

. הביצוע קצר מאוד מדויק וממוקד

 

: היעדים שלי בארבעה משימות חיים

 2015: תאריך יעד
 

אני והאחים , אני וההורים שלי, אני והילדים, אני והזוגיות שלי, אני מול עצמי– מעגלי חיים 

אני , אני והעיר שלי, אני והלקוחות שלי, אני והתלמידים שלי, אני והחברים שלי, שלי 
. אני ואלוהים, אני והעולם, והמדינה 

 
אהבה  

  אני אוהב את כל העולם וכל העולם אוהב אותי

  תלמידי ומטופלי , חי באהבה גדולה עם ילדי ומשפחתיאני

 יולי מאהבה גדולה  ל אני נשוי
 

.  לעולםערך ייחודיחזון ו – קריירה

  רב אמן בתחום שלי אני

  ספרים על סודות החיים 18כתבתי 

 לסייע למיליוני בני אדם לחיות חיים שהם אוהבים:היעוד שלי . 
 

 כסף 
. ערך ייחודי, מסעיר חזון עסקי

  מליון דולר 50– ערך נכסי 

  מליון דולר 5– הכנסה שנתית 

  מההכנסה נטו10%– תרומה שנתית לעמותת לוסקי לחינוך . 
 

בריאות 
.  שנה320חי חיים טובים ומועילים עד , רוקד ושראני 
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 לביצוע משימות
אמצעים לתכנות עצבי מחדש 

 החושים 12עבודה עם . צבע ותנועה, צליל, קשורים לצורה
 
חוסר - הצהרות שליליות . 1

. רשמו את כל ההצהרות השליליות שלכם על דף
... אני תקוע, אין לי מושג מה לעשות, אני לא יודע שיווק, אני לא אוהב מכירות

 
הצהרות חיוביות  

שנו את ההצהרות השליליות להצהרות חיוביות 
. התחברו לרעיונות גדולים

 מבריק ומתוחכם, סקסי, שמח, איש עסקים עשיר, אני .

 אני רב אמן בעיסוק שלי .

 אני יכול לעשות את זה, אני יודע איך לעשות את זה .

 מגיע לי כל הטוב והשפע שבעולם .

 הפעילות השגרתית שלי היא מעשים טובים ותרומה לחברה .

 אני איש עסקים אדיב ונדיב ואהוב על ידי הבריות .

  מנטורים שמסייעים למיליון בעלי עסקים לחיות חיים שהם אוהבים900אני מנטור של  .

 אני מושך אלי את האנשים המתאימים לסייע לי ביעדים שלי .

 אני מגיע ליעדים שלי במהירות ובקלות. 
 

צחון  יחויות רגשיות של נ
צמתיות של ניצחון ורשמו את כל החוויות הרגשיות הע

 המורה אליהו 

  המורה זאב 

  12אני מדריך בן  

  רקדן בלהקת כרמון

  החיבור עם מרים אשתי הראשונה

 הולדת עמיחי בני 

 מיכלי ביתי בקורס קצינים 

  התקבלתי ללימודים באוניברסיטת חיפה

  באי כנס סאן ריידר 500השיתוף האישי לפני 

 כוחות 9צ לסדנת "ערב הרשמה בראשל 

 דירקטור קבוצתי בסאן ריידר 

 י שבס למנהל פרויקט לאומי"מינוי ע 

  כוחות קוסמיים9סיום כתיבת הספר  

  המפגש שלי עם יולי

  קבלת תואר דוקטור

  ההרצאה בכנס הבינלאומי לרפואה משולבת

  הריקוד הראשון אחרי אירוע מוחי
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מסגור מחדש 

התבונן מחדש על כל העניין 
 

עוגנים 
. אגודל לאצבע, מבט בעיניים, שלום עליכם: השיר

 
עבודה עם חושים 

. לרשום את כל ההצהרות על דף ולניילן אותן - ראיה
. להקליט את ההצהרות על דיסק או מכשיר הקלטה ברקע מוסיקה נעימה - שמיעה

. להכין לוח חלומות מצילומים אמיתיים או גזרי עיתונים על לוח שעם – לוח החלומות
. להכניס על הלוח דברים שכבר השגתם ודברים שאתם רוצים להשיג בחיים

 
הקרנה בלתי נראית על מסך , להכין באמצעות תוכנה תת הכרתית – נוירו טכנולוגיה

.  ההצהרות ואת לוח החלומותשל המחשב
 

הכירו , תרגלו כל יום מדיטציה מסוגים שונים, תעשו הכרות מעמיקה עם מדיטציה- מדיטציה 
. זה יפתח לכם אפשרויות חדשות שלא ידעתם שלא ידעתם, i32את המדיטציה הייחודית 

 

 .הפער בין המצוי לרצוי– ניתוח פערים 
. בארבע משימות חיים

 
? כמה אתם מרוויחים כעת וכמה אתם רוצים להרוויח בעתיד

? איך אני סוגר את הפער – תוכנית הכנסות
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 תמונת מציאות  –תרגיל מעשי לביצוע 

תחשבו כמו ספורטאי שרוצה , ולתת מעל ומעברכדי להיות יוצא מן הכלל 
הביצוע , צעד אחר צעד כל יום בהתמדה, האימונים יהיו ארוכים, להגשים חלום

. קצר מאוד מדויק וממוקד

: היעדים שלי בארבעה משימות חיים

……………......   יעדתאריך
 

אני והאחים , אני וההורים שלי, אני והילדים, אני והזוגיות שלי, אני מול עצמי– מעגלי חיים 

אני , אני והעיר שלי, אני והלקוחות שלי, אני והתלמידים שלי, אני והחברים שלי, שלי 
. אני ואלוהים, אני והעולם, והמדינה 

 
אהבה  

 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………

 
.  לעולםערך ייחודיחזון ו – קריירה

 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
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 כסף 
. ערך ייחודי, מסעיר חזון עסקי

 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………

 
בריאות 

 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
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 לביצוע משימות
אמצעים לתכנות עצבי מחדש 

 החושים 12עבודה עם . צבע ותנועה, צליל, קשורים לצורה
 
חוסר - הצהרות שליליות . 1

. רשמו את כל ההצהרות השליליות שלכם על דף

 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………

 
הצהרות חיוביות  

שנו את ההצהרות השליליות להצהרות חיוביות 
. התחברו לרעיונות גדולים

 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
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צחון  יחויות רגשיות של נ
צמתיות של ניצחון ורשמו את כל החוויות הרגשיות הע

 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
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 .התבוננו על החוויה ממנקודת מבט חדשה. מסגרו מחדש את תמונת החוויה

 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………

 
. אצבע לאגודל, מילת קוד,   שיר.צרו עוגן

 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………

 
עבודה עם חושים 

. לרשום את כל ההצהרות על דף ולניילן אותן - ראיה

 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
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. להקליט את ההצהרות על דיסק או מכשיר הקלטה ברקע מוסיקה נעימה - שמיעה

 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………

 
. להכין לוח חלומות מצילומים אמיתיים או גזרי עיתונים על לוח שעם – לוח החלומות

. להכניס על הלוח דברים שכבר השגתם ודברים שאתם רוצים להשיג בחיים

 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………

 
הקרנה בלתי נראית על מסך , להכין באמצעות תוכנה תת הכרתית – נוירו טכנולוגיה

.  ההצהרות ואת לוח החלומותשל המחשב

 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………

 
הכירו , תרגלו כל יום מדיטציה מסוגים שונים, תעשו הכרות מעמיקה עם מדיטציה- מדיטציה 

. זה יפתח לכם אפשרויות חדשות שלא ידעתם שלא ידעתם, i32את המדיטציה הייחודית 

 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
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 .הפער בין המצוי לרצוי– ניתוח פערים 
. בארבע משימות חיים

 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………

 
? כמה אתם מרוויחים כעת וכמה אתם רוצים להרוויח בעתיד

 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………

? איך אני סוגר את הפער – תוכנית הכנסות
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………

 
 
 
 



 
 237 |                                                                            מכללת לוסקי  

: הצהרה והתחיבות
,  אני מתחייב לחשוב חיובי ולזמן לעצמי ולכל העולם

. שמחה ואהבה, בריאות, שפע
 לסביבה הקרובה "הסדנה"אני מתחייב להעביר את האור שקיבלתי ב

למשפחה ולחברים שלי כדי ליצור סביבה תומכת ושותפים , שלי
. לדרך

 
 אני יכול להיות כל מה שאני רוצה– א 
 התזמון שלי מושלם–  ב 
 שמחה גדולה בלביש לי – ג 
 אני ממוקד על המטרה שלי– ד 
 אני רואה את תמונת המציאות – ה 
 ממושמע ויוצר משמעות, שומעאני – ו 
  ותומכיםכולם עוזרים לי– ז 
 מדבר ורוקד את החזון שלי, אני שר– ח 
 יש לי טעם טוב בכל דבר– ט 
 אני בן אדם של עשייה– י 
 ני אוהב שינויים בחייםא– כ 
 בעיות טכניות אני פותר– ל 
 אני נותן מעצמי מעל ומעבר– מ 
 אני יודע מה אני רוצה– נ 
 ובתהליךאני מאמין בעצמי -  ס 
 החיים שלי נפלאים וקלילים– ע 
 יש לי בטחון עצום – פ 
 אני מחויב ליעדים שלי– צ 
 מתפלל לעולם שכולו טובי  אנ–ק 
 מכיל אחרים מקבל ואני -  ר 
  את העולםטורףאני -  ש 
  שלי מסונכרניםהשכלוגש  הר–ת 
 הכל יוצא לטובתי, אני בר מזל – 1
 הצעד הראשון קל מאוד – 2
 אני בן אדם נפלא, אני אוהב אותי – 3
  היכן שאני נמצאאני יכול להיות וגם לא להיות – 4
  בראשיש לי רק מחשבות חיוביות – 5
  כל הזמןיודע ויכול להשתנותאני  – 6
האנשים סביבי מאשרים את השמחה בתוכי  – 7
 למדתי כל מה שנחוץ  –  8
 כאשר אגיע אדע מה לעשות -  9

  בתודה ענקיתאני מקבל את החיים – 10
  
 

: ......................................חתימה.                                            מתחייב אני
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. ענה על השאלות בקפדנות ובמדויק
התשובות על השאלות הבאות יובילו אותך ביתר קלות אל השלב הבא בתהליך ההבנה 

. של מה אתה רוצה בחיים
 

. התשובות על השאלות מאפיינות את המצב הנוכחי שלכם. נתחיל כעת במספר שאלות
תוכלו לראות בעצמכם את , המתלווה בתהליך הצמיחה שלכם" הסדנה"בלאחר העבודה 

כאשר תראו . ובין מי שתהיו אחרי העבודה עם הספר" הסדנה"הפער בין מי שהייתם לפני 
.  תאמינו שהכל אפשרי עבורכם, את הנס
האמונה . כך תוכלו לראות המציאות החדשה כבר מהתחלה,  ובעצמכם בתהליךתאמינו

אתם , בסופו של תהליך. שלכם בעצמכם ובתהליך תיצור עבורכם הצלחות במהירות ובקלות
. קבוע ומתמשך לכל החיים, עומדים לקבל ערך עצום ומשמעותי

 
 .בלי לקבל עליהם הסבר. תענה על השאלות כפי שהנך מבין אותם

 
? מה כתוב שם? האם רשמת אותם? האם יש לך יעדים

............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?  האם אתה יודע מה אתם רוצה 
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?  מה אתה רוצה באמת
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

? מה אתה לא רוצה 
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

, הילדים? , גורל, קארמה? התורשה? הגנים? הסביבה? הכוכבים? מה משפיע עליכם
? אירן, הכלכלה? מחיר הנפט, המדינה, הממשלה

 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

? מי משפיע עליכם באמת
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

? מיהם שבעה המורים שהשפיעו עליכם במהלך החיים
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

? איך הם משפיעים עליכם? יש להם שמות? האם יש כוחות פנימיים 
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
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? האם היכן שאנחנו זו האמונה שלנו
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

? למי שאתם רוצים להיות, מהו הפער בין מי שאתם כיום
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

? האם אין סתירה? האמונות תואמים למעשים, האם המחשבות
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

? האם אפשר להצליח בכולן? מהן ארבע משימות חיים 
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

? מה הם הסודות להצלחה? האם יש נוסחה להצלחה 
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

? מי כתב או המציא את הסודות
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?  מה זה כסף עבורך
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?  כיום, כמה כסף אתה מרוויח בחודש
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?  בעוד שנה, כמה אתה רוצה להרוויח לחודש
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?  איך אתה מכוון לעשות את זה 
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?  מה מפריע לך לעשות יותר כסף
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?  האם יש משהו שמפחיד אותך
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
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?  האם יש לך תוכנית איך לעשות כסף
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?  האם אתה מכיר אישית מישהו שעשה כסף
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?  כמה החברים הקרובים שלך מרוויחים לחודש
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?  האם גם הם רוצים להרוויח יותר בעתיד
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?  מה הם עושים כדי להרוויח יותר כסף 
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?  איך להרוויח יותר כסף , האם יש להם תוכנית
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?  האם להרוויח כסף זה עניין של מזל
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?  זו תכונה מולדת של אנשים, האם להרוויח כסף
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

? האם העשירים הם בעלי תכונות מיוחדות
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?  האם כל אחד יכול להיות עשיר
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?  מה אתה מוכן לעשות כדי להצליח ומהר
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?  האם כדי לעשות כסף צריך ידע
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
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? האם אתה מוכן להשקיע בעצמך וללמוד  כדי להרוויח יותר כסף
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?  כמה לדעתך צריך להשקיע בידע כדי להצליח
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?  האם אתה יודע מה אתה רוצה בחיים שלך
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?  האם אתה יודע איך יוצרים פריצת דרך בחיים
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?  האם אתה יודע מה הסוד? האם אתה מכיר דרך פשוטה וקצרה איך להצליח
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?  האם אתה יודע איך משנים מציאות
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?  האם הצלחה כלכלית זה משהו שתלוי רק בך
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?  שלושים שנה, עשרים, האם אתה יודע כיצד יראו החיים שלך בעוד עשר
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?  האם אתה מכיר  את הסודות של האנשים העשירים והמצליחים באמת
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?  האם קיים רצון חופשי 
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?  האם יש כוח מכוון ומי מכוון את החיים שלך
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?  האם אמונות קשורות למציאות שלך
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
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?  גורל קובעים בחיים, האם קארמה
 ............................................................................................................................

.................................................................................................... ?כמה הם קובעים
 ............................................................................................................................

 
?  האם אתה מכיר את הנוסחה איך להיות בר מזל

 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?  האם יש חמישה חושים או שנים עשר חושים
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?   האם אתה מכיר את שלושת סוגי האנרגיה שמניעים את העולם ואת החיים
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

האם אתה מכיר את הסודות והחוקים עליהם מבוסס ופועל היקום וכיצד אפשר לרתום אותם 
?  לטובתך

 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

? האם ככל שהיעדים והמטרות גדולות יותר המאמץ גדל יותר
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?  האם יש צדק ואמת מוחלטים בעולם
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?   שנים9האם אתה יודע איך החיים שלך יראו בעוד 
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?  מה משמח אתכם במסגרת עסק החלומות שלכם, אם יש לכם עסק
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?  מה אתם אוהבים לעשות? מה משמח אתכם בחיים
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?  מהיכן אושר מגיע? מהיכן שמחה מגיעה 
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
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? מה זה שמחה? מהו אושר
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

? מהו הערך הייחודי שאתם רוצים להעניק לעולם
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

? האם אתם מוכנים לעשות צעד אחד ועוד צעד ועוד צעד עד לייעוד 
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?  השלבים להגשמת חלומות7מהם 
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

? מה זה מסע האינטליגנציות
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?  המפתחות לפריצת גבולות32מהם 
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

?  ערכי הליבה להבנת המציאות4מהם 
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

 
: לסיכום

 
.................................................... ?על כמה מהשאלות לא היו לך תשובות בכלל

 
.............................................. ?לא מספקות, על כמה מהשאלות היו לך תשובות

 
............................................... ?על כמה מהשאלות היו לך תשובות טובות מאוד
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 עוף גוזל
 

. חופש: אינטליגנציה
 

 אריק איינשטיין :מילים
 מיקי גבריאלוב :לחן

 

  הגוזלים שלי עזבו את הקן
  פרשו כנפיים ועפו

  ואני ציפור זקנה נשארתי בקן
  .מקווה מאוד שהכל יהיה בסדר

 
  תמיד ידעתי שיבוא היום

  שבו צריך להיפרד
  אבל עכשיו זה ככה בא לי פתאום

  .אז מה הפלא שאני קצת דואג
 

  עוף גוזל
  חתוך את השמיים
  טוס לאן שבא לך

  רק אל תשכח
  יש נשר בשמיים

  .גור לך
 

  עכשיו נשארנו לבדנו בקן
  אבל אנחנו ביחד

  חבקי אותי חזק תגידי לי כן
  אל תדאגי ביחד כיף להזדקן

 
  ...עוף גוזל

 
  אני יודע שככה זה בטבע

  וגם אני עזבתי קן
  אבל עכשיו כשבא הרגע

  אז מחניק קצת בגרון
  .מחניק קצת בגרון

 
 ...עוף גוזל
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למה רק חלק 
מהאנשים 

,מצליחים יותר  
וכל האחרים 

מצליחים 
 ?פחות

 


