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הקדמה 

מי לא רוצה לחיות בחופש ובביטחון?

רבים מאיתנו עסוקים בצורך וברצון להשיג תחושת ביטחון בתחומים השונים 
בחיינו: ביטחון כלכלי, ביטחון חברתי, ביטחון במערכות יחסים, ביטחון עצמי, 

ואף ביטחון בתפקוד הגוף. 

הצורך בביטחון נובע מתחושה שהחיים האנושיים הינם חיים חסרי יציבות, 
ומהתייחסות לסביבת המציאות כסביבה חסרת ודאות ואף מאיימת. בכך, 
העיסוק בביטחון מוביל רבים לניסיונות ולמאמצים תמידיים להשיג תחושת יציבות.

כאשר החיפוש אחר ביטחון מוביל אותנו, אנו כבולים לעוגנים חיצוניים. עוגנים 
אלו יכולים להיות תפישות עולם שמעניקות לנו ביטחון, מסורות שדרכן אנו 
מגדירים את עצמנו, דרכי התנהלות ונורמות חברתיות שקובעות מה נכון ומה 
לא נכון, ויתור על רצונות וחלומות לטובת חשיבה רציונלית ופרקטית ועוד.

סדנת "החופש לחיות" מבקשת להחזיר את תחושת הביטחון האותנטי לחיינו. 
במהלך ששת המפגשים בסדנה ניפתח לתפישת עולם ולהבנה חדשה מהו 

ביטחון, וכיצד ניתן ליצור אותו בתחומים השונים אותם אנו פוגשים.

כמו כן, נלמד מהם עוגנים פנימיים המעניקים תחושת ביטחון בלתי-תלויה, 
ונטפח ונבסס ביטחון עצמי, אשר יוביל אותנו אל החופש לחיות. 

לאורך הסדנה, כל משתתף יתמקד בתחום בחייו שבו ירצה להעצים את 
הביטחון ולשנות את הדרך שבה הוא פועל ואת הרגשתו. את תהליך הלמידה 
נתמוך באמצעות כלים ושיטות לעבודה עצמית, דיונים משותפים ותרגולים 

שילוו אותנו בין מפגש למפגש.

חוברת זו מלווה את הסדנה וכוללת ידע, הבנות ומודלים, המהווים כלים 
יישומיים המאפשרים לבסס את התהליך אותו ניצור יחדיו. 

אנו מאחלים לכם מסע מפתח ומעצים, אשר יחבר כל אחד מכם לחופש 
לחיות חיים מלאי רווחה וביטחון.
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מפגש ראשון: מעוגנים חיצוניים לעוגנים פנימיים

במהלך החיים המציאות לא תמיד מאירה לנו פנים. אנו צוברים חוויות שונות, 
מסקנות וזיכרונות, ולעיתים נוצרים בתוכנו משקעים מהתנסויות פוגעות 
וכואבות היוצרים חוויית חיים הנתפשת כמאיימת. במציאות זו, אנו מנסים 

למצוא ודאות ויציבות.

החיפוש אחר ודאות ויציבות מוביל אותנו ליצור לעצמנו עוגנים חיצוניים, 
שעליהם אנו יכולים להסתמך כדי לחוש ביטחון.

מהו עוגן חיצוני?
עוגן חיצוני הוא דבר שנמצא מחוץ לנו, ואנו מסתמכים עליו ויוצרים בו תלות, 
כדי לקבל תחושת ביטחון. דוגמה לכך היא ההשתייכות המשפחתית שלנו, 
בתוכה אנו יכולים לחוש אהובים ומוגנים. בית, משרה קבועה, כסף וחברים 
יכולים לתת תחושת יציבות וביטחון. בהיעדרם, תחושה זו עלולה להתערער.

אלא שפעמים רבות אנו מגלים שעוגנים אלו יכולים להיות "משענת קנה 
רצוץ". הם אינם באמת בטוחים, וניתנים לערעור ולשינוי.

לעומת זאת, עוגן פנימי נמצא בתוכנו ומאפשר לנו ליצור ביטחון שאינו תלוי 
בדבר ומבסס בחיינו אי של יציבות. העוגנים הפנימיים שלנו מתאפיינים, בין 
היתר, בהכרה בכוחות הפנימיים, באמון במסוגלות שלנו להתמודד עם קשיים 
ועם אתגרי החיים, ביכולת לשמור על יציבות רגשית ובהירות מחשבתית 

וביכולת להיות בקבלה עצמית, הערכה, אהבה ועוד.

היכן מתקיים ביטחון בחיי?

באילו תחומים בחיי אני מרגיש ביטחון?
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ממה הביטחון הזה נובע - מה העוגנים שלי? האם הם פנימיים או חיצוניים? 

באילו נושאים אני חווה חוסר ביטחון, אי-ודאות, פחד או מצוקה?

מהם האתגרים שיש לי מול נושאים אלה?
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הנושא שבו ארצה לבסס ביטחון בחיי

המצב הקיים: 

איך נושא זה מערער את הביטחון שלי?

מהם הקשיים וההתמודדויות שאני חווה?
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להעז לחלום: היכן אני רוצה להיות

איך אני רוצה שהמציאות שלי תיראה בנושא שבחרתי?	 
איך אני רוצה להרגיש, לחשוב ולהתנהל?	 
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הגדרת יעדים: 

היכן אני רוצה להיות בתום הסדנה?

היעדים מהווים מדרגות להגשמת החלום. מומלץ להגדיר שניים-שלושה 
יעדים מדידים ובני-השגה בטווח הקצר, על-מנת לחוות את התוצאות.

חקירה וערות לשבוע הקרוב

אילו עוגנים מתקיימים בחיי?	 
האם הם חיצוניים או פנימיים?	 
כיצד הם משפיעים על ההתנהגות ותחושת הביטחון שלי?	 
האם אני מזהה את הקשר לנושא שבחרתי?	 



10

תיעוד ההבנות לאורך השבוע
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מפגש שני:  שינוי תבניות מחשבה ככלי ליצירת ביטחון 

אנו רגילים להתנהל על-פי תבניות מחשבתיות כמעט בכל תחום בחיינו. 

מהי תבנית מחשבתית?
תבנית מחשבתית היא דפוס חשיבה שיצרנו בהתבסס על דברים שעברנו: 
חוויות, מסקנות, ניסיון חיים מצטבר והקשרים שונים. אלה יצרו את תפישות 

העולם שלנו – על עצמנו ועל הסביבה. 

התפישות שהתגבשו בנו, משפיעות על האופן שבו אנו תופשים את החיים 
ועל דרכי החשיבה שלנו ביחס לכל תחום בחיים. בכך, אנו יוצרים אופייני 
התנהגות מסוימים - סט של תגובות ופעולות קבועות וידועות מראש.

כך אנו עלולים למצוא את עצמנו פועלים בחיינו כטייס אוטומטי, המופעל 
על-ידי מערכת של הרגלים והתניות, שמובילים, פעמים רבות, לאותן בחירות 
קבועות וידועות מראש, אשר משמרות תנועת חיים תבניתית ומוכרת היוצרת 

מעגל סגור.

למשל: כשאני מאמין, על-פי ניסיון החיים שלי, שכסף נותן יציבות וביטחון 
בחיים, אני מסיק שעליי לחסוך כמה שיותר כסף. לשם כך, אשתדל לצמצם 

את ההוצאות הכספיות בכל תחום בחיי.

כך למשל, אם תהיה לי הזדמנות לצאת לטיול בחו"ל עם חברים, אבחר לא 
להצטרף כדי לא לפגוע במשאבים הכספיים שלי, המקנים לי ביטחון.

בחירה זו מונעת מתוך תבנית ידועה מראש. 

אוסף התבניות המחשבתיות שבהן האדם מחזיק, מהווה את מערכות האמונה 
שלו, כלפי עצמו וכלפי החיים. בנושאים שבהם האדם חש חוסר ביטחון, 
נטייתו תהיה להישען על תבניות מחשבתיות מסוימות ולחזור עליהן בכל 
פעם מחדש. בכך, תבניות המחשבה הופכות להיות עוגן חיצוני שעליו האדם 

מסתמך לשם יצירת תחושת ביטחון.

דוגמאות לתבניות מחשבתיות היוצרות תחושת ביטחון:

עליי להיות תמיד מתוכנן ולדעת בדיוק מה אני מתכוון לעשות ואיך	 
אם יהיה לי תואר אקדמאי, יעריכו ויכבדו אותי	 
אני חייב טלפון חדש ומתקדם, כדי להיות מקובל	 
אם אעשה מה שמצפים ממני, יאהבו אותי	 
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ההיאחזות בתבניות המהוות עוגנים חיצוניים כדי להרגיש בטוח ומוצלח, 
דורשת מאמץ תמידי ויוצרת תנועה במעגל סגור. בכך, האדם מוצא את עצמו 
בתוך תנועה שמגבילה ומצמצמת את התנהלותו בחיים ואת היכולת שלו 

ליצור ביטחון עצמי, נינוחות ותחושת ערכיות.

יציאה מהמעגל הסגור - יצירת עוגנים מחשבתיים חדשים

שלושה צעדים ליצירת עוגן מחשבתי פנימי חדש:

צעד ראשון: זיהוי תבניות מחשבה - חקירה לצורך הבנה ממה מושפעת . 	
המחשבה שלי, מהם המטענים מהעבר, החוויות והמסקנות שיצרו אותה, 

מה היא משרתת, ומדוע אני פועל לפיה.

צעד שני: מוכנות לערער על תבניות שיוצרות ביטחון - ההסכמה לערער . 	
על העוגנים והתבניות שזיהינו, הינה אבן דרך משמעותית בתהליך. בשלב 
זה, אנו מבקשים לזהות את הרצון שעומד בבסיס תבנית המחשבה 
ומסכימים, ולו לרגע, לשחרר את העוגן החיצוני. זאת על-מנת לאפשר לעוגן 
חדש, פנימי, להיוולד בתוכנו. לאחר שהבנו כיצד התבנית משרתת את 
הביטחון המדומה, נסכים לוותר עליה ולקבל ולהכיל כל תגובה שתעלה 

כתוצאה מכך. 

צעד שלישי: יצירת תבנית מחשבתית שמהווה עוגן פנימי - המחשבה . 	
שלנו היא לא באמת מי שאנחנו. תפישת העולם שלנו מושפעת, לעיתים, 
שנתפש  למה  ומוגבלת  חיים,  אנו  בה  בחברה  הרווחת  מהתפישה 
ונורמטיבי. כאשר אנו מסכימים לערער על תבניות  בעינינו כאפשרי 
מחשבתיות, אנו יכולים לבחור תבנית חדשה שתלווה אותנו ולהתחיל  
 לבסס צורת חשיבה אלטרנטיבית, שתהפוך לעוגן מחשבתי בחיינו. 
למשל: אם התבנית שלי היא שצריך לעבוד קשה מאוד כדי להיות מוערך 
בחברה, אני יכול להמיר אותה בתפישה הבאה: אני חרוץ, מוכשר ובעל 
יכולות, ואין לי צורך להוכיח את עצמי כדי להיות מוערך. העוגן הפנימי 

שיצרנו, יוכל להפוך לאקסיומה.

מהי אקסיומה?

 אקסיומה הינה אמירה שאין עליה עוררין 
ולכן ניתן להסתמך עליה, בכל עת. אקסיומות יכולות להיות 

 מסקנות אישיות שהינן תוצר של ניסיון החיים שלנו, 
 או אמירות כלליות שנובעות מפרספקטיבה 

ותפישת עולם רחבה.
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אקסיומות נועדו לשרת אותנו ברגעי בחירה. הן יוצרות מסגרת חדשה דרכה 
אנו מתבוננים על הסיטואציה. כאשר אנו נאמנים לאקסיומה אותה בחרנו, נוצר 
עוגן מחשבתי פנימי רב-עוצמה אשר מוביל אותנו לקומה הבאה מתוך קלות.

דוגמאות לאקסיומות:

לבוש לא מגדיר אותי	 
סיפוק עצמי נובע מתוכי	 
החיים בעדי	 
אני אהוב ומוערך, בכל מקרה	 
אינני נדרש להוכיח דבר	 
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יציאה מהמעגל הסגור – דוגמה מעשית

העוגן המחשבתי שבבסיס התבנית

הערך והמעמד החברתי נקבעים על-פי צורת הלבוש

תבנית מחשבתית

אם אתלבש לפי צו האופנה אהיה מוערך 

ערעור התבנית

האם אני בטוח שלבוש ממותג יגרום לי להיות מוערך, 
או חלק ממעמד חברתי מסוים?

בחירה בתבנית מחשבתית חדשה המהווה עוגן פנימי

בגד אינו מגדיר אותי . אני שייך, מוערך, נאהב ורצוי בכל 
מצב, ללא תלות בלבוש שלי.  
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יצירת תבניות מחשבתיות חדשות אל מול הנושא הנבחר

תזכורת: הנושא שבו ארצה לבסס ביטחון בחיי 

צעד ראשון: זיהוי תבניות מחשבה – ממה מושפעת המחשבה שלי

זיהוי תבניות מחשבתיות המתקיימות בתוכי ומסקנות החיים העומדות בבסיסן.

 תבניות מחשבתיות המגדירות 
עבורי ביטחון

מאלו מסקנות התבנית מושפעת

כדי להיחשב מוצלחת בעיני עצמי ובעיני 
הסביבה אני צריכה להיות בזוגיות

להיות לבד = כישלון
זוגיות = ערך עצמי
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צעד שני: מוכנות לערער על תבניות שיוצרות ביטחון
צעד שלישי: יצירת תבנית מחשבתית המהווה עוגן פנימי 

1. התבנית המחשבתית שזיהיתי: זוגיות מגדירה הצלחה וערך עצמי

2. מה הרצון שהתבנית משרתת?
להרגיש מלאות וסיפוק

3. ערעור על התבנית
 מתוך הניסיון שיש לי מהעבר בזוגיות, 
 האם באמת חשתי מלאה ומסופקת 

יותר עם עצמי?

 4. תבנית מחשבתית חדשה 
המהווה עוגן

 המפתח לסיפוק נמצא בידיים שלי 
ולא תלוי בשום דבר בחוץ
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1. התבנית המחשבתית שזיהיתי:

4. תבנית מחשבתית חדשה 
המהווה עוגן

2. מה הרצון שהתבנית משרתת?

3. ערעור על התבנית
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1. התבנית המחשבתית שזיהיתי:

4. תבנית מחשבתית חדשה 
המהווה עוגן

2. מה הרצון שהתבנית משרתת?

3. ערעור על התבנית
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1. התבנית המחשבתית שזיהיתי:

4. תבנית מחשבתית חדשה 
המהווה עוגן

2. מה הרצון שהתבנית משרתת?

3. ערעור על התבנית

1. התבנית המחשבתית שזיהיתי:

4. תבנית מחשבתית חדשה 
המהווה עוגן

2. מה הרצון שהתבנית משרתת?

3. ערעור על התבנית
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תיעוד ההבנות לאורך השבוע

חקירה וערות לשבוע הקרוב

נבחר להעביר משקל ולטפח את העוגן המחשבתי החדש שיצרנו 
בהזדמנויות שונות לאורך השבוע.

בין המחשבה  גשר  ליצור  על-מנת  הבחירה:  ברגעי 
האוטומטית למחשבה החדשה, ניעזר באקסיומות שיצרנו
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מפגש שלישי: ביסוס ביטחון רגשי

חוויית החיים מפגישה אותנו עם קשת שלמה של רגשות, אשר ניתן לנוע 
בה מרגשות ״שליליים״ כמו כעס, פחד, קנאה, אשמה, בושה, טינה, שנאה, 
קורבנות, צער וספק, אל רגשות ״חיוביים״ כמו חסד, חמלה, אמפתיה, אהבה, 

התפעמות, חדווה, שמחה ועוד...

לאורך החיים צברנו חוויות שונות, שדרכן מתבטאת קשת הרגשות שלנו: 

הצלחות וכישלונות	 
תחושות אהבה ושייכות לצד חוויות דחייה או נטישה	 
תחושות חוסן ומסוגלות לצד תחושות פגיעות ועלבון	 
אמונה ביכולת אל מול ספק עצמי	 
פרגון והערכה לצד כעס וקנאה	 

פעמים רבות, המפגש עם רגשות וחוויות שליליים ערער את תחושת הביטחון 
בעצמנו או בסביבה והותיר משקעים, תחושת פגיעות ופחד מכאב.

חוויות של כאב ופגיעות מערערות את תחושת הביטחון שלנו ואת ההכרה 
ביכולותינו להתמודד רגשית עם אתגרים. כתוצאה מכך, נוצרות מערכות 
הגנה, אשר סוגרות ואוטמות את הלב ויוצרות מצב של חוויית חיים חסרה 

ומצומצמת, אשר מגבילה את ההנאה בחיים. 

דוגמאות למערכות הגנה: 

חוסר ביטחון ופחד שלא יקבלו אותי מוביל למערכת הגנה שיש בה צורך 	 
מתמיד להסביר את עצמי או "להיות צודק"

חוסר שביעות רצון מעצמי מובילה למערכת הגנה שיש בה צמצום והקטנה 	 
עצמית בפני הסביבה

 פחד מפגיעה ודחייה מוביל לחוסר ביטוי ותקשורת פתוחה ואותנטית, 	 
ובא לידי ביטוי כמערכת הגנה של הימנעות

מנגנון פעולה נוסף, הנובע מתוך קושי של הנפש להתמודד ולהתגבר על 
הקושי הרגשי אותו אנו חווים, הינו מנגנון של פיצוי. מערכות פיצוי נועדו ליצור 

מעקף על חוויה פנימית של חוסר או ספק עצמי.

במצב זה, תיווצר הטיה של המשקל החוצה ותנועה לא מבוקרת, שמטרתה 
לפצות על תחושת החוסר.
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דוגמאות למערכות פיצוי:

פחד לטעות יכול ליצור צורך לקבל אישור מהסביבה	 
תחושת ריקנות פנימית יכולה להוביל לאכילה רגשית או לחיפוש אחר 	 

ריגושים חיצוניים
תחושת בדידות וקושי ליצור דיאלוג פנימי יכולה להוביל לשהות ארוכה 	 

בצ'אטים, בפייסבוק ובחיפוש אחר עיסוקים חיצוניים
חוסר ביטחון ותחושת חולשה יכולה להוביל לצורך ליצור דרמה רגשית 	 

על-מנת לקבל תשומת לב או לשלוט בסיטואציה

לסיכום:

משקעי עבר וקושי להתמודד עם חוסר אמון בעצמי או בסביבתי, יוצרים מצב 
של חוסר ביטחון. 

כתוצאה מכך, אנו מפעילים מערכות הגנה ופיצוי. מערכות אלו מאפשרות 
לנו לא להרגיש את תחושות החולשה והחוסר ולהימנע מהתמודדות רגשית. 

בכך נוצר מעגל סגור: 

מערכות הגנה     הימנעות המובילה לחוסר מימוש   
סבל נפשי    וחוזר חלילה

מערכות פיצוי    תנועה שאין בה סיפוק   
כילוי משאבים    וחוזר חלילה
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כלים לשחרור מטענים רגשיים ולביסוס חוסן ועצמאות רגשיים

חקירה של מערכות הגנה המתקיימות בתוכי:

 מה אני באמת
 רוצה ומה
 יאפשר לי

 לשחרר אופיין
פעולה זה?

 למה אני
 משתמש

באופיין זה?

 כיצד היא באה
לידי ביטוי?

 מהי מערכת
 ההגנה שאני

מזהה?

הכלה רגשית,
 ביטוי רגשי

ותחושת נינוחות

כדי לא להתמודד 
 עם מצבים מביכים

ולא נוחים

 בכל סיטואציה
 שבה יש חשיפות
 או חוסר נינוחות
 רגשית, אנסה

 להצחיק

 שימוש בהומור
וציניות



24

חקירה של מערכות פיצוי המתקיימות בתוכי:

 מהי מערכת
 הפיצוי שאני

מזהה?

 כיצד היא באה
לידי ביטוי?

 למה אני
 משתמש

באופיין זה?

 מה אני באמת
 רוצה ומה
 יאפשר לי

 לשחרר אופיין
פעולה זה?

אגירת אוכל
 המקרר והמזווה
 שלי תמיד מלאים
עד אפס מקום

 פחד הישרדותי
 לא להיות מוזן או

לחוות חוסר

 תחושת שפע
וביטחון קיומי
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תנועה מתוך ביטחון רגשי 

שלושה צעדים ליצירת עוגן רגשי

צעד ראשון: התמודדות - הכלה רגשית והסכמה לפגוש את הכאב. 	

בשלב ראשון, נסכים להציף את מערכות ההגנה ואת המקומות הרגשיים 
הפגועים על פני השטח ולהתמודד עם המטען הרגשי שהם מעלים על-

ידי הרחבת ההכלה.

נתחבר פנימה ונאפשר מרחב פנימי שקט	 

נעלה את הנושא שלגביו ביקשנו לחזק את הביטחון בתחילת הסדנה	 

נאפשר למטען הרגשי שמתקיים בנו כלפי הנושא לעלות – רגשות, 	 
תחושות, ציפיות, פחדים, ספקות, ועוד...

נסכים להתבונן על קשת הרגשות שעולים, להתרחב ולהרפות 	 
לתוכם

במידה שעולה תחושת חוסר נעימות נסכים להישאר בנוכחות 	 
ונמשיך להתרחב ולהרפות

נזהה רגש דומיננטי שאנו מתקשים להתמודד עימו וננסה להבין מה 	 
עומד בבסיס שלו

נבחן כיצד אנו מרגישים כעת - האם התחושות התגברו או נחלשו?	 

צעד שני: ביסוס חוסן ועצמאות - לאחר שיצרנו התמודדות והכלה ראשונית, . 	
יש לנו יכולת לגעת בנקודה שמבקשת מענה פנימי, על-מנת לחזק את 
הביטחון ואת תחושת החוסן. זה שלב שמטרתו לבסס אמון עצמי 

ואמון בתהליך.

צעד שלישי: צעדים בוני אמון - בשלב זה נאפשר לעצמנו להתנסות . 	
בצעדים קטנים ובוני אמון, אשר פותחים פתח לחוויה רגשית חדשה וחיובית.
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יצירת עוגנים רגשיים חדשים אל מול הנושא הנבחר

תזכורת: הנושא בו ארצה לבסס ביטחון בחיי 

צעד ראשון: התמודדות – הכלה רגשית והסכמה לפגוש את הכאב

נזהה רגש דומיננטי שאנו מתקשים להתמודד עימו וננסה להבין מה עומד 
בבסיס שלו.

צעד שני: ביסוס חוסן ועצמאות

מהי חוויית העבר שהרגש נובע ממנה?
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מהי התפישה העצמית או המסקנה שנלווית לרגש?

איך הרגש משפיע עליי ביחס לנושא שבחרתי? 

מהי החוויה הרגשית החדשה שאני רוצה להביא אל חיי?
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צעד שלישי: צעדים בוני אמון

נהיה ערים לצעדים קטנים שניתן לעשות אל מול הרגש שזוהה.

צעדים בוני אמוןהרגש הדומיננטי

 אסכים להתמקד בצעד הבא שנדרשספק ופחד להיכשל
לעשות ולנוע ממדרגה למדרגה

ככל שנעמיק בתקשורת הפנימית ובמענה לשאלות, 
חקירה וערות לשבוע הקרובכך ילך ויתבסס בנו החוסן הרגשי כלפי הנושא.

כל יום, במשך חמש דקות, נתרגל הכלה של קשת 	 
הרגשות אשר עולים בנו אל מול הנושא שבחרנו 

נעמיק בשאלות ובתקשורת הפנימית כלפי הרגשות 	 
שאנו מזהים

נקפיד לבסס צעדים קטנים בוני אמון	 

צעדים בוני אמון מסייעים לנו לאושש ולחזק את תחושת 
הביטחון ביכולת שלנו ליצור תנועה של שינוי ולכן, מומלץ 

מאוד לבחור בצעדים קטנים ולהתמיד לעשותם
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תיעוד ההבנות לאורך השבוע

צעד שלישי: צעדים בוני אמון

נהיה ערים לצעדים קטנים שניתן לעשות אל מול הרגש שזוהה.

צעדים בוני אמוןהרגש הדומיננטי

 אסכים להתמקד בצעד הבא שנדרשספק ופחד להיכשל
לעשות ולנוע ממדרגה למדרגה

ככל שנעמיק בתקשורת הפנימית ובמענה לשאלות, 
חקירה וערות לשבוע הקרובכך ילך ויתבסס בנו החוסן הרגשי כלפי הנושא.

כל יום, במשך חמש דקות, נתרגל הכלה של קשת 	 
הרגשות אשר עולים בנו אל מול הנושא שבחרנו 

נעמיק בשאלות ובתקשורת הפנימית כלפי הרגשות 	 
שאנו מזהים

נקפיד לבסס צעדים קטנים בוני אמון	 

צעדים בוני אמון מסייעים לנו לאושש ולחזק את תחושת 
הביטחון ביכולת שלנו ליצור תנועה של שינוי ולכן, מומלץ 

מאוד לבחור בצעדים קטנים ולהתמיד לעשותם
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מפגש רביעי: מאיום והישרדות אל ביטחון קיומי

חוויית ההישרדות מהווה חלק בלתי נפרד מתפישת עולמנו, הרואה את החיים 
דרך חוויית חוסר, איום, פחד, ארעיות ועוד.

חוויה זו מובילה להתנהלות שכל תכליתה לנסות להשיג ולתחזק עוגנים 
המעניקים תחושת ביטחון וערך, ולמרוץ חיים הישגי הממוקד ברצון לכבוש 
יעדים חיצוניים ומייצר תחרות, תחושת חוסר, השוואתיות, עול וסבל. 

בכך יצרה חווית ההישרדות והאיום דרכי פעולה ומנגנונים אוטומטיים, 
באמצעותם אנו מתמודדים עם תחושת חוסר הביטחון, אך בפועל יוצרים 

מעגל סגור והיעדר התפתחות.

דוגמה: כיצד נוצר מעגל סגור 

מתקיים בי פחד קיומי שקשור למצב הבריאותי  הדבר מוביל אותי 
להתייחסות יתר לתסמינים גופניים  כתוצאה מכך, גוברים הלחץ הנפשי 
והחרדה מכל סימפטום גופני  לחץ וחרדה אלו בעצמם מובילים לסימפטומים 
כמו בעיות שינה, לחץ דם גבוה וכאבי ראש אשר בתורם מעצימים את הפחד 

הקיומי  וחוזר חלילה.

מלחמה, מנוסה או מניעה הינן תגובות נפשיות אוטומטיות, המשמשות 
כמערכות הגנה והתמודדות במצבים של היעדר הכלה, כאשר עולות תחושות 

פחד, איום והישרדות.

מלחמה – Fight: תגובה לתחושת איום, תוקפנות או פחד, היוצרת בעצמה 
תוקפנות, לוחמנות ואלימות.

הבסיס לתגובה זו הינו היעדר הכלה, הנובע מקושי להתמודד עם הפחד 
ומוביל ליצירת כוח התנעה נגדי המבקש לבלום את הסיטואציה המאיימת. 

מלחמה יכולה לבוא לידי ביטוי גם בפנימיות האדם, על-ידי העלאת כוחות 
נפשיים של פעולה כנגד העצמי – מאבק פנימי, הטחה עצמית, שפיטה 

עצמית ובוז.

מנוסה – Flight: גיוס עוצמות על-מנת לברוח ולהתרחק מהגורם המאיים 
ובכך, ליצור תחושת ביטחון.

הבסיס לתגובה זו הינו היעדר הכלה של כל מה שעולה מול הסיטואציה. 
בכך, מתוך הפחד נוצר כוח התנעה שמוביל למנוסה. 
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תנועה זו יכולה לבוא לידי ביטוי גם בפנימיותו של האדם על-ידי התחמקות 
מהתמודדות ובחירה בהעברת המיקוד לנושא אחר.

מניעה – Freeze: תגובה אינסטינקטיבית, שבה האדם קופא ואינו מסוגל 
לקיים תנועה.

הבסיס לתגובה זו הינו היעדר הכלה של הסיטואציה, המוביל לכך שכוח 
הפחד מכבה את כוח ההתנעה ונוצרת קפיאה ומניעה.

תגובה זו יכולה לבוא לידי ביטוי בפנימיותו של האדם גם על-ידי עמעום וניתוק, 
תחושת שיתוק או הדחקה של נושא מסוים והתעלמות מקיומו.

היכולת לזהות מה מאפיין את מערכת התגובות שלנו – מלחמה, מנוסה או 
מניעה, מאפשרת לשנות את אופיין התגובה, מתגובה אוטומטית לפעולה 

יזומה שמאפשרת התמודדות.

כיצד אני פועל 

אבחר סיטואציה בה חשתי פחד או תחושת איום )אפשר לבחור סיטואציה 
שקשורה לנושא המרכזי בו אני רוצה ליצור שינוי או כל סיטואציה אחרת(

כיצד הגבתי לסיטואציה? 

האם אני מזהה בתגובה את אחד המצבים: מלחמה, מנוסה או מניעה?
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מעבר מתגובה אוטומטית לפעולה יזומה

ארבעה צעדים ליצירת מעבר מתגובה אוטומטית לפעולה יזומה:

צעד ראשון: זיהוי מנגנון התגובה - נזהה את התגובות שעלו בנו והפעולות . 	
שעשינו אל מול סיטואציה או מקרה מסוים. נשאל את עצמנו: 

כיצד הגבתי? 	 
אילו רגשות, מחשבות ותגובות עלו בי? 	 
האם אני מזהה את אחד ממנגנוני התגובה: מנוסה, מלחמה או מניעה?	 

צעד שני: פיענוח - מה הסיבה לתגובה? בשלב זה נבקש להבין מה גורם . 	
לתגובות ועומד בבסיסן:

מהם הקולות הפנימיים שעלו בי אל מול הסיטואציה? 	 
האם אני מזהה מה התקשיתי להכיל בסיטואציה? 	 
מה מתקיים מאחורי מנגנון התגובה?	 

צעד שלישי: יוזמה - איך הייתי רוצה להתנהג בסיטואציה בפעם הבאה? . 	
בשלב זה נשאל איך היינו רוצים לראות את עצמנו: 

כיצד ארצה להגיב לסיטואציה בפעם הבאה? 	 
איך ארצה להתנהג ולהתנהל בסיטואציה?	 

צעד רביעי: מחויבות - הליכה "נגד" ההרגלים. בשלב זה נבקש לעבור . 	
לפרואקטיביות וניצור מחויבות שתתמוך את הרצון שביטאנו: 

מהי הפעולה החדשה שאני מתחייב ליצור? 	 
מהו הצעד שיאפשר לי ללכת "נגד" ההרגל של התגובה שזיהיתי?	 

התנועה האוטומטית, הנובעת מחוויית הישרדות, יוצרת מאמץ 
מתמיד, תחושה של דריכות ושימור של פחד והיעדר ביטחון.

היכולת לשנות את המקום שממנו אנו פועלים, משנה לחלוטין את 
חוויית החיים וחוויית המציאות שלנו ומוציאה מהמעגל הסגור של 

חוויית ההישרדות.
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מעבר מתגובה אוטומטית לפעולה יזומה אל מול הנושא הנבחר

תזכורת: הנושא בו ארצה לבסס ביטחון בחיי 

צעד ראשון: זיהוי מנגנון התגובה 

כיצד הגבתי? 	 
אילו רגשות, מחשבות ותגובות עלו בי? 	 
האם אני מזהה את אחד ממנגנוני התגובה? 	 
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צעד שני: פיענוח - מהי הסיבה לתגובה 

מהם הקולות הפנימיים שעלו בי אל מול הסיטואציה? 	 
האם אני מזהה מה היה לי קשה להכיל בסיטואציה? 	 
מה מתקיים מאחורי מנגנון התגובה? 	 

צעד שלישי: יוזמה - איך הייתי רוצה להתנהג בסיטואציה בפעם הבאה 

כיצד ארצה להגיב בפעם הבאה?  	 
כיצד ארצה להתנהג ולהתנהל?  	 
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צעד רביעי: הליכה "נגד" הרגלים 

מהי הפעולה החדשה שאני מתחייב ליצור? 	 
מהו הצעד שיאפשר לי ללכת "נגד" ההרגל של התגובה שזיהיתי? 	 
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תיעוד ההבנות לאורך השבוע

חקירה וערות לשבוע הקרוב

נהיה ערים לתגובה האוטומטית שזיהינו ונחקור היכן עוד 	 
בחיינו אנו פוגשים אותה

נזכור את המחויבות שיצרנו ונזהה היכן אנו יכולים ללכת נגד 	 
ההרגלים וליצור שינוי של התגובה
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מפגש חמישי: ערך עצמי - עוגן פנימי לביסוס ביטחון עצמי

בכל אחד ואחת מאיתנו קיים מרחב פנימי של ודאות - מרחב של ידיעה 
פנימית, חיבור לרצון אותנטי והכרה ביכולות.

החיבור אל המרחב הפנימי מתקיים בדרכים שונות:

בזיכרונות ילדות שבהם היינו מחוברים לעצמנו	 
בחלומות או ברצונות להגשים משהו שנתפש כלא הגיוני	 
במקומות שבהם חווינו את עצמנו בעוצמה שלא ציפינו לפגוש	 
בידיעת לב חזקה וצִדקת-דרך כלפי נושאים מסוימים	 

ניסיון החיים יצר, פעמים רבות, ביטול וטשטוש של המרחב הפנימי ושל 
הוודאות הפנימית, על-ידי העברת משקל מהקשבה פנימית היוצרת תחושת 
ביטחון, אל אזורים חיצוניים הנובעים מתחושת הישרדות. בכך, נוצר ערעור 

של חוויית הערך העצמי והביטחון.

אילו מהדוגמאות מוכרות לי מחיי?

איזה מרחב פנימי של ודאות וידיעה אני מזהה בתוכי?
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לדוגמה:

אדם שבידיעת הלב תמיד רצה להיות אומן, ורצון זה מלווה אותו כל חייו, 
אך מזוהה עם תפישת מציאות שאומרת ש"אי אפשר לחיות מאמנות", ולכן 

מעדיף לחפש אפיקים אחרים אשר יוכלו לספק לו פרנסה. 

ביטול הרצון הפנימי והיעדר הגיבוי שלו, הנובעים מתחושת ספק וחוסר 
אמונה ביכולת להצליח, מוביל לבחירות היוצרות התרחקות מהרצון 

ופנייה למסלול חיים אחר.

כתוצאה מכך, עולים תחושת תסכול וחוסר שביעות רצון של האדם מעצמו, 
ועולה חוויית היעדר מימוש שפוגעת בערך העצמי ומעצימה את תחושת 

חוסר הביטחון.

מהו ערך עצמי?
ערך עצמי נובע מהיכולת לבסס מרחב פנימי של הרמוניה שיש בו הכלה, 
קבלה עצמית, תחושת מלאות, משוב פנימי חיובי, אומדן עצמי אותנטי ורצון 

טוב כלפי העצמי.

מרחב זה מאפשר לגבות את הידיעה הפנימית ואת רצון ההגשמה המתקיימים 
בתוכנו, ובונים בנו תחושת ערך וביטחון עצמי.

היכולת לבסס ערך עצמי נובעת מהסבת המשקל 
הפנימית  ולוודאות  הפנימית  לידיעה  חזרה 
הקיימות בנו, וגיבוי שלהן מתוך הסכמה להתבונן 
על החיים כמערכת של התפתחות ולמידה.
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איפה נמצא המשקל הפנימי שלי?

ארבעה צעדים ליצירת עוגן ערכי

צעד ראשון: מיקוד בשאלה "מה" ולא "איך" - כאשר אתם מבקשים ליצור . 	
עוגן פנימי התמקדו תחילה בשאלה "מה". שאלה זו יוצרת חיבור למרחב 
של הידיעה והוודאות הפנימית הטמון בנו ומעוררת את הרצון האותנטי. 

רצון שאינו אותנטי נקרא רצון מפעיל – רצון הנובע ממצב של חוסר, 
כלכלי,  )צורך חברתי,  או מנורמות מקובלות  השוואתיות, הישרדות 
 נפשי, צורך להשיג יעדים ועוד(, אשר אינן בהכרח תואמות את הרצון 

העצמי האותנטי.

מרחב של ידיעה פנימית 
וראיית היש

מה אני כבר יודע? 	 
המקומות בהם התפתחתי	 
אלו יכולות יש בי? 	 
מה כבר הגשמתי בחיי?	 
היתרונות והיכולות שלי	 
ההצלחות וההישגים שלי	 
אזורים שיש בהם תחושת 	 

חוסן ועוצמה רגשית

מרחב של ביטול עצמי 
וספק

מה אני עוד לא יודע? 	 
איפה אני עדיין לא מצליח? 	 
מה חסר בי? 	 
מה חסר בחיי? 	 
הקשיים והאתגרים שלי	 
כישלונות	 
טראומות מהעבר	 

מהו רצון אותנטי? 
זהו רצון הנובע מכך שהאדם קשוב לפנימיותו. ברצון האותנטי 
אין ריצוי או צורך לתאם לנורמות חיצוניות, אלא רצון ליצור 

ולממש מתוך מרחב פנימי של ידיעה פנימית וביטחון.
המיקוד ברצון האותנטי פותח את הדלת למסלול ההגשמה והמימוש.
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כלי עזר לזיהוי הרצון האותנטי

 רצון 
מפעיל

 האם הרצון נובע מחוסר?
מצורך?

 רצון 
מפעיל

האם ברצון יש בריחה 
מהתמודדות?

 רצון 
מפעיל

 האם זו גחמה, כלומר 
רצון לא עקבי?

 רצון 
מפעיל

לא

לא

לא

לא

כן

כן

כן

כן

רצוןֹֹ 
אותנטי

 האם הרצון מושפע 
 ממשהו חיצוני? 

למשל השוואתיות?
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ההתמקדות בשאלה "מה" מעבירה את המשקל אל הרצון האותנטי 
ומנטרלת מנגנונים אוטומטיים כגון: ספק, הזדהות, פחד.

הנטייה הנפשית הינה להעביר את המיקוד מהשאלה "מה" אל השאלה 
"איך": איך אעשה זאת? איך הדבר אפשרי? 

ההתמקדות בשאלה "איך" מעבירה את המשקל לצורך לדעת ולצורך 
בביטחון ולכן, פועלת עם תבניות מוכרות. בכך, נוצרת "תקרת זכוכית", 

שפעמים רבות, בולמת את הרצון.

המיקוד בשאלה "מה": מה אני מבקש/ת ליצור, מה אני מבקש/ת לבטא 
ולממש, יוצר נטרול של מנגנונים נפשיים הפועלים באורח אוטומטי ומגבילים 
את קשת האפשרויות, לטובת מיקוד ברצון ובתשוקה להגשים את הרצון 

ולהביאו לכדי ביטוי.

צעד שני: "יש לי" - זיהוי השפע הפנימי המתקיים בי - לאחר שהבנו מה . 	
נבקש ליצור, נעביר את המשקל להכרה בשפע הטמון בנו, ל"יש", שיכול 

לסייע לנו במימוש הרצון.

צעד שלישי: שינוי גישה – מ”מה אני לא” ל”מה אני מבקש ללמוד” - כאשר . 	
אנו עומדים בפני תנועה חדשה, במקום לקטלג אותה כחוויה מאיימת או 
חסרת ודאות, נשנה גישה לטובת ההכרה כי זו הזדמנות ללמידה, התנסות 

והתפתחות.

 גישה זו תאפשר לנו למפות את המיומנויות והיכולות שנדרש לנו לטפח.

צעד רביעי: התחדשות – יצירת פעולה שמובילה ל”מה” - לאחר שזיהינו . 	
את הרצון, את ה”יש” הפנימי ואת המיומנויות שנבקש ללמוד, נשאר לנו 
לתכנן מסלול שבו נרצה לפסוע, ולבחור מהו הצעד הראשון אותו נבקש 
לעשות. בשלב זה חשוב לבחור בצעד שמסמל התחדשות ומאפשר לנו 

להתנסות בתנועה חדשה.
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יצירת עוגן ערכי אל מול הנושא הנבחר

תזכורת: הנושא בו ארצה לבסס ביטחון בחיי 

צעד ראשון: מיקוד בשאלה “מה” ולא בשאלה “איך” 

מה הרצון שלי כלפי הנושא שבחרתי? 	 
אילו קולות פנימיים עולים בי שמייצגים את המיקוד ב”איך”? 	 
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צעד שני: “יש לי” - זיהוי השפע הפנימי המתקיים בי 

אילו איכויות קיימות בתוכי, שיכולות לסייע לי לממש את רצוני?	 
איזו למידה קיימת בתוכי, הקשורה לנושא שאותו אני מבקש לממש?	 
איזה ניסיון קיים בתוכי, שיכול לסייע לי?	 
מה קיים בתוכי ואותו אני רוצה להעניק לאחרים ולעולם?	 
אילו חוזקות נוספות אני מזהה בתוכי?	 
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צעד שלישי: שינוי גישה – מ”מה אני לא” ל”מה אני מבקש ללמוד”

מה המיומנות

שאני נדרש ללמוד?
 מהן הפעולות שיקדמו

את הלמידה?

מה ה"יש" שזיהיתי 
שיכול לסייע לי 

בתהליך?

הקפידו להתמקד במה שאתם רוצים 
ליצור ולא במה שאתם לא רוצים שיקרה.
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צעד רביעי: התחדשות - יצירת פעולה שמובילה ל”מה”

מתוך הזיהוי שיצרתי בשלב הקודם, מה המיומנות הראשונה שאני 	 
רוצה להתחיל לרכוש?

 מהו הצעד הראשון שאבחר לעשות בשבוע הקרוב, כדי להתחיל 	 
ללמוד ולהתנסות?

מה יסייע לי לעשות את זה?	 



46

תיעוד ההבנות לאורך השבוע

חקירה וערות לשבוע הקרוב

כל יום במהלך השבוע, נבחר זמן קבוע בן חמש דקות לפחות, 	 
בו נתמקד ב"מה"

נעשה את הצעד הראשון שבחרנו, ונאפשר לעצמנו להתנסות 	 
בו וללמוד תנועה חדשה

נהיה ערים לזהות הזדמנויות וצעדים נוספים שנובעים מאיתנו	 
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מפגש שישי: עם הפנים קדימה – טיפוח ההישגים הפנימיים

במהלך הסדנה למדנו כיצד ניתן ליצור מעבר מהישענות על עוגנים חיצוניים, 
 לעוגן פנימי איתן ויציב, המאפשר לבסס חיים שיש בהם ביטחון פנימי ורווחה. 
כעת, נזהה את ההישגים שיצרנו בתהליך בניית העוגנים החדשים, ואת 

המקומות אותם נבקש להעצים בהמשך הדרך.

טיפוח ההישגים הפנימיים אל מול הנושא הנבחר
תזכורת: הנושא בו רציתי לבסס ביטחון בחיי 

עוגן מחשבתי 

ניזכר: 

מהן תבניות המחשבה שזיהיתי ביחס לנושא?	 
מהי התבנית המחשבתית שביקשתי לבסס?	 

נבחן:

האם אני מרגיש שחל שינוי? 	 
כיצד אני חושב/תופש את עצמי היום ביחס לנושא?	 
מהם המקומות שברצוני לשפר? 	 
האם יש אקסיומה או מחשבה חדשה שאותה אני מבקש להעצים על-	 

מנת לסייע לי בתהליך?



48



עוגן רגשי 

ניזכר: 

מהן מערכות ההגנה והפיצוי שזיהיתי? 	 
 מהו המטען הרגשי המתקיים מאחוריהן ושביקשתי להתרחב אליו 	 

ולהכיל אותו?
מהם הצעדים בוני האמון שביקשתי ליצור?	 

נבחן:

כיצד אני מרגיש כיום כלפי הנושא? 	 
איזה אמון וחוסן הצלחתי לבנות?	 
מה הייתי מבקש לחזק? 	 
כלפי אילו רגשות אני רוצה ללמוד להרחיב את ההכלה?	 
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עוגן קיומי 

ניזכר: 

מהן התגובות האוטומטיות שזיהיתי אל מול הנושא?	 
מה עמד בבסיס הכוחות, הקולות, התגובות שעלו בי? 	 
מהו המרחב הפנימי שביקשתי ליצור אל מול הנושא?	 

נבחן:

האם התגובה האוטומטית שלי השתנתה? באילו מקרים?	 
מהו השינוי שנוצר? 	 
כיצד אני מגיב ופועל כיום?	 
האם עמדתי בהתחייבותי לשינוי התגובה ואיך?	 
מה אני מבקש להעצים ולחזק?	 
כיצד אוכל להגדיר את הגורם לתגובה כיום? 	 
איזו פעולה יזומה ברצוני ליצור ביחס לנושא?	 
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עוגן ערכי 

ניזכר: 

מהו הרצון האותנטי שזיהיתי?	 
מהו ה”יש” שזיהיתי בתוכי?	 
מה ביקשתי ללמוד?	 

נבחן:

האם עשיתי את הצעד הראשון השבוע?	 
אם כן - כיצד הרגשתי? כיצד אוכל להעצים את התנועה החדשה?	 
אם לא - מה יכול לסייע לי להתחייב לתהליך?	 
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סוף דבר 

סדנת החופש לחיות מבקשת לבסס את תחושת הביטחון 
האותנטי בחיינו.

במהלך מפגשי הסדנה, כל אחד מכם יצר תהליך שלם ומלא 
של ביסוס עוגנים פנימיים חדשים.

אנו מזמינים אתכם להכיר בתחושת הביטחון שנבנתה בכם, 
להמשיך לטפח את העוגנים החדשים שיצרתם, ולהרחיב את 

תחושת הביטחון והרווחה לתחומים נוספים בחייכם.

בהצלחה
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החופש לחיות
כלים ומודלים  להעצמת הביטחון  בחייכם

 כל הזכויות שמורות למימוש מועצם בע"מ,
מהדורה רביעית, ינואר 2021

כל התכנים המופיעים בחוברת זו מכל מין וסוג שהוא אשר כוללים בין 
 היתר איורים, עיצובים ומודלים הינם לצרכי שימוש אישי בלבד. 

בתכנים אלה לא ניתן לעשות שימוש מסחרי כלשהו לרבות מכירה, 
העתקה, העברה, הצגה, מיסחור, שינוי, הפקת סדנאות, יצור או 

 כתיבה מחדש. 
כל שימוש בתכנים אלו שאינו לצרכים אישיים טעון הרשאה מפורשת 

ובכתב של חברת מימוש מועצם בע"מ

 info@cosmic-university.net :דוא”ל הוצאה לאור 
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החופש
לחיות

כלים ומודלים 
להעצמת הביטחון 

בחייכם

חוברת עבודה

לבסס  המבקשת  מפגשים   6 בת  סדנה  הינה  לחיות"  "החופש  סדנת 
ולהעצים את תחושת הביטחון האותנטי בחיינו. 

חוברת זו מלווה את הסדנה וכוללת ידע, הבנות ומודלים, המהווים כלים 
יישומיים המאפשרים לבסס את התהליך אותו ניצור יחדיו בסדנה. 

אנו מאחלים לכם מסע מפתח ומעצים, אשר יחבר כל אחד ואחת מכם 
לחופש לחיות חיים מלאי רווחה וביטחון!

מימוש מועצם

www.cosm ic -un ive r s i t y.c om
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