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 עשר שנים שבוע   –  ACTחומרים מקוונים בגישת   בליוויטיפול מונחה 

 זה הזמן להיפרד )אורזים צידה לדרך( 

  .בתוכנית המשותפת שלנו)והאחרון(  עשר השניםברוכים הבאים לשבוע ו לכם שוב שלום

עוד כמה ימים של עבודה עצמאית מול  כםזהו, מגיע הרגע בו אנחנו נפרדים. אמנם עדיין לא, יש ל

תכם בתוכנית, אך זה ממש ממש  החומרים המקוונים, ולאחר מכן פגישת פרידה מהמטפלים המלווים א

 קרוב.  

כלומר, הרחבת היכולת שלנו   –בשבועות הקודמים עבדנו יחד על הרחבת הגמישות הפסיכולוגית שלנו 

גשים חוויות )לרוב פנימיות( לא נעימות או רצויות בדרך.  לפעול לכיוון מה שחשוב לנו, גם כאשר אנחנו פו

 בנינו מעין פאזל משותף, ובשבוע הקודם ניסינו להרכיב אותו יחד לתמונה אחת.  

עכשיו, אנחנו מתכוננים לפרידה. ניתן לחשוב על השבוע הזה כשבוע האחרון של התוכנית, אך למעשה  

האתגר שלנו הוא לקחת מהחוויה הזו שעברנו יחדיו  הוא השבוע הראשון של התוכנית, החיים שלכם.  –

 בשבועות החולפים משהו לעתיד, משהו שיוכל לעזור לנו לחיות חיים מלאים ומשמעותיים יותר.  

כדי שזה יוכל לקרות, אנחנו צריכים לשמור על "כושר". ממש כפי שאחרי שאנחנו הולכים לאורך זמן  

י שלנו עולה, כך הדבר גם עם גמישות פסיכולוגית. וכפי  לחדר כושר ואנחנו מרגישים את הכושר הגופנ

שגמישות עולה עם תרגול, היא גם יורדת עם העדר תרגול. לצורך כך, אנחנו רוצים להקדיש את השבוע 

 איך ממשיכים מכאן.   –הקרוב למתן תשומת לב וחשיבה לשאלת ההמשך 

דרכים לקחת איתכם צידה לדרך ולראות  אנחנו נמשיך ונתרגל דברים שכבר עשינו, ולצד זאת, נציע לכם 

כיצד אתם מכניסים את נקודת המבט אותה תרגלנו לתוך החיים שלכם. החומרים הללו איתם תרגלנו 

גם ננסה לצייד אתכם ברעיונות ואופנים בהם תוכלו להמשיך ולתרגל את  נשארים לרשותכם, ויחד איתם 

 הגמישות הזו. 

שגנו ומה לא, האם דברים השתנו בחיים שלנו, איפה אנחנו  נרצה לסכם את מה שעשינו, לראות מה ה

האם נוכל לקחת את מה שעשינו כאן יחד ולהכניס עומדים ביחס למטרות שהצבנו לנו בתחילת התוכנית. 

 אנחנו מקווים שכן.   אותו לתוך החיים שלנו?

לצורך כך, כמו בכל שבוע, תתבקשו לתרגל תרגולים שונים, לצפות בסרטונים, לקרוא קטעי קריאה  

 ולעשות משימות שונות כמו מילוי דפים, חשיבה ותשומת לב. התוכנית המפורטת מופיעה בעמוד הבא.  
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להקדיש   נבקש מכם לפעול לפי הסדר המופיע מטה, וכאמור,כמו בכל אחד משבועות התוכנית, כעת, 

כמו  . )בכל יום תתבקשו לבצע פריט אחד או כמה פריטים מהרשימה, כמפורט בהמשך( לכך זמן מדי יום

 . יתם, קראתם ותרגלתם את כל הפריטים ברשימהתמיד, תתבקשו להגיע למפגש הבא לאחר שצפ

 כל פריט ברשימה מופיע בעמוד של שבוע זה באתר כקובץ נפרד.  

 .  ולתכנון השבוע עזר בו בעבודה היומיומית שלכםיאת הקובץ הזה ולהאנו ממליצים להדפיס כרגיל, 

 

 שבועי  סדר עבודה – זה הזמן להיפרד – עשר שניםשבוע 

 "סריקת גוף".עם הקובץ  תרגלו  - 1יום 

 את הקובץ "תיעוד תרגול".  מלאו 

 ". אורזים צידה לדרךבסרטון "  צפו 

 "אז מה היה לנו כאן בעצם". קראו את הקובץ  – 2יום 

 ". ספירת נשימותתרגלו עם הקובץ "  – 3יום 

 ". בדיקת המטרות שלנוקראו את הקובץ "   

 ". שדים בסירהצפו בסרטון "  – 4יום 

 . צעד שכזה השבוע עוד קראו שוב את הקובץ "צעד נועז" ועשו 

 .  עם הקובץ "תרגול ללא הנחיה"  תרגלו – 5יום 

 ".  דרךהמשך העצות לכמה קראו את הקובץ "  

 מלאו את דף העבודה "מכתב לעצמי".   – 6יום 

 ." נפרדיםקראו את הקובץ "  


