
 

 

 

 שלישישבוע  – ACTחומרים מקוונים בגישת  בליוויטיפול מונחה 

 הבעיה עם שליטה 

 

בתוכנית המשותפת שלנו, אנחנו שמחים שהגעתם עד לפה ומקווים  השלישיברוכים הבאים לשבוע 

 שמצאתם את השבועיים האחרונים מועילים ותורמים עבורכם. 

אנו מזכירים כי אנחנו בתחילת מסע משותף, שאמור להוביל אותנו ליצירת מערכת יחסים מעט שונה עם 

קווה, נקודת מבט זו תפתח עבור כולנו העולם הפנימי שלנו ולעזור לנו לאמץ נקודת מבט חדשה עליו. בת

 מרחב לחיות חיים מלאים, עשירים ומשמעותיים יותר. 

בשבוע זה, נעסוק בסוגיית השליטה. שליטה היא דבר שרבים מאיתנו מנסים להשיג, כך למדנו לאורך 

נימי, שליטה עובדת! וזה נכון, לפחות בכל הנוגע לעולם סביבנו. הבעיה היא, שמול עולמנו הפ –השנים 

שליטה לא תמיד עובדת, לעיתים היא הופכת להיות הבעיה עצמה… כך, הפתרון שמצאנו לבעיות שלנו, 

 לנסות לשלוט טוב יותר בעולמנו הפנימי, במחשבות ובתחושות שלנו, הופך להיות הבעיה. 

ף. לאחר כפי שראיתם עד כה, נעסוק בסוגיה זו על ידי קריאת חומרי מידע, צפיה בסרטונים ותרגול משות

מכן, תוכלו להיפגש עם המטפלים המלווים אתכם ולדון בדברים שעלו. לצורך כך, אנו מבקשים מכם 

 כרגיל לפעול לפי התוכנית המצורפת בעמוד הבא באופן יומיומי השבוע. 

נבקש מכם לפעול לפי הסדר המופיע מטה, וכאמור, להקדיש כמו בכל אחד משבועות התוכנית, כעת, 

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

שבדף יתם, קראתם ותרגלתם את כל הפריטים ברשימה תמיד, תתבקשו להגיע למפגש הבא לאחר שצפ

 . הבא

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

 . ולתכנון השבוע  ר בו בעבודה היומיומית שלכםאנו ממליצים להדפיס את הקובץ הזה ולהעז

  



 

 

 

 

 שבועי  סדר עבודה  – הבעיה עם שליטה –  שלישישבוע 

 

 ." ותרגלו איתושלישיתחילת שבוע  – "תרגול מיינדפולנס קצר  האזינו לקובץ השמע    - 1יום 

 מלאו את הדף "תיעוד תרגול".  

 איסוף וסיכום".  –צפו בסרטון "תרגול מיינדפולנס קצר  

 צפו בסרטון "הנוכחות של הסבל האנושי".  – 2יום 

 מיד לאחר מכן, מלאו את דף העבודה "המחירים שבהימנעות ושליטה".  

 האזינו לקובץ השמע "תרגול קצר" ותרגלו לפי ההנחיות בו.  – 3יום 

 . "מבט אבולוציוני על פחד"קראו את הקובץ  – 4יום 

 צפו בסרטון "האבולוציה של המיינד האנושי".  

 לקובץ השמע "תרגול קצר" ותרגלו לפי ההנחיות בו. שוב האזינו  – 5יום 

 ". אשליית השליטהצפו בסרטון " 

 .קראו את הקובץ "משיכת חבל עם מפלצת" – 6יום 

 ". שלישיקראו את הקובץ "סיכום שבוע  

 


