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 כמה עצות להמשך הדרך

 

"אומץ הוא אינו העדר הפחד, אלא העדר היותנו נשלטים על ידי הפחד. פחד הוא חלק נורמלי מהחוויה  

קיים. האתגר הוא לא לחיות חיים נטולי פחד, אלא, לעשות את מה   האנושית ובלעדיו, אומץ כלל אינו

שנחוץ )בחירות, התנהגויות, הרגלים( על מנת לחיות בהתאם לערכים, האמונות, המטרות והחלומות  

 שלנו, למרות הפחד" 

  כולים להמשיךאנחנו יולחשוב איך  חנו מציעים לקחת רגע, אנשל קרייג הרפר  זהאחרי הציטוט היפה ה 

גם אל מול וב לנו, ולחיות חיים שיש בהם אומץ, שיש בהם את הנכונות להמשיך ולפעול לכיוון מה שחש

 ת.  רגשות וחוויות לא נעימו

בודה בהמשך, על מנת לשמור על "כושר". הזכרנו מספר פעמים לאורך  ננסה להציע אפשרויות לע

ש כמו כושר פים, כי כדי לשמור על הדרך הזו בה עבדנו, יש צורך להמשיך ולתרגל, ממהשבועות החול

גם בנוגע לגמישות פסיכולוגית  כך  – ת, אנחנו צריכים להתאמןגמישות גופנישמור על גופני. כדי ל

 גל. התאמן, להמשיך ולתרכדי לשמור עליה, אנחנו צריכים להמשיך ולונפשית. 

ברשותכם את כל הקלטות התרגולים שעבדנו יש  –ס אמצעי אחד שיש ברשותנו, הוא תרגול מיינדפולנ

  מופיעים הם  –נדפולנס ימשאבים נוספים ללמידה ותרגול של מייש  –ובנוסף איתם לאורך השבועות, 

ביעי )"משאבים נוספים לתרגול מיינדפולנס"(. בנוסף לכך, יש קבוצות תרגול  רבקובץ שנמצא בשבוע ה

ן כי גם  ם שלכם, וייתכגוריו לחפש קבוצות כאלה בסמוך לאיזור המתוכל –המתכנסות במקומות שונים 

את האפשרות עם  ליצים לבדוק צה כזו. למי שמעוניין, אנחנו ממבמרפאה בה אתם מטופלים קיימת קבו

 המטפלים המלווים אתכם.  

  במהלך התוכנית םאמצעי נוסף, הוא לחזור מדי פעם לקטעי הקריאה, לסרטונים ולדברים אותם כתבת

עיל ולשמור על קשר לתכנים עליהם עבדנו  ה להוהמכתב שכתבתם לעצמכם(. קריאה שכזו, יכול)למשל 

 שר". ועל "כו

. יש מספר ספרי מיינדפולנס  נוסף לקטעי הקריאה כאן, יש מספר ספרים שיכולים לשרת מטרה דומהב

ברים שונים ספציפיים, אך קיימים ספרים של מחץ כאן על ספרים נמלילא  –בעברית שיכולים לסייע 

ול  ספר נוסף שיכת. ספרים ובספריות הציבוריונמצאים בחנויות האו אסף ליברמן( ה )דוגמת מתי ליבליך

ק בסוגיות באופן דומה לאופן בו עבדנו  , והוא עוסלסייע נקרא "כשהדברים מתפרקים" מאת פמה צ'ודרון

הריסון, וגם הוא  , לדעת שלווה" מאת יונתן ספר נוסף ודומה בעברית נקרא "להכיר במציאותכאן יחד. 

 מומלץ. 
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רעיון טוב בהקשר זה יכול להיות , אנו מציעים לכם לחפש עוד. הבנושאים אל יש ספרים שונים ורבים

 להניח ספר ליד המיטה ולקרוא בכל ערב פרק או שניים.  

)פרקים   Russ Harrisעזרה עצמית של ספרי   –בן רחב יותר  כמו יכם, המבחרוראי האנגלית שבינלק

להועיל. בנוסף, ספרים בנושא מיינדפולנס הם יכולים   Steven Hayesוהוגשו לכם כאן( ושל מתוכו תורגמו 

 אנגלית, ומי ששולט בשפה, מוזמן לחפש ולקרוא.  גוונים ברבים ומ

ת. פודקסט בולט בשפה  ונונה להסכתים )פודקסטים(, הנמצאים באפליקציות השזשרות היא האעוד אפ

פעיל  , ובעברית יש למשל את הפודקסט של יהודית כץ, שגם הוא Ten Percent Happierקרא האנגלית נ

 קסטים רבים נוספים.  בן פודויש כמומאד ויכול ללוות אתכם בדרך הלאה. 

, לשלב אותו בתוך חיי היומיום  אהכל מה שעשינו יחד ולהמשיך איתו הלאנו מקווים כי תוכלו לקחת את 

 שלכם ובתרגול שלכם. 


