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האינטליגנציה הרגשיתחמש עקרונות 

מודעות עצמית. א

ניהול רגשות. ב

מוטיבציה אישית פנימית. ג

אמפתיה. ד

התמודדות במערכות יחסים. ה



איך נראה מיכל 

?הפנימי שלך היום 



אושר



?מה מעכב אותנו מלהיות מאושרים 



מסוגלות עצמית נמוכה

הערכה עצמית נמוכה

קיבעון ואי מימוש היצירתיות שבנו



חוסר הוא  -המונע הגדול ביותר מן האדם להשיג את מבוקשו

נחמן מברסלב' ר -.האמון שלו שהדבר בכוחו

חוללות עצמית



במה אתה בוחר 
?ההשפעה או במעגל הדאגה במעגל 

השפעה

שלך   מגדילה את מעגל ההשפעההאנרגיה החיובית 
!

דאגה



של הפרט , וכה הולך העולם וצולל באובדן האני של כל אחד

,  מסתכלים בחיצוניות, באים מחנכים מלומדים. ושל הכלל

, משקים את הצמאים בחומץ, ומוסיפים תבן על המדורה

והאני הולך  . מפטמים את המוחות בכל מה שהוא חוץ להם

".  וקל וחומר שאין אתה, וכיון שאין אני אין הוא. ומשתכח

(.הרב קוק)

אבדן האני
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בניית הערך עצמי

 שמשקיע אדם נבנה באמצעות המאמץ  אמיתיערך עצמי

.בצמיחה ובהתפתחות אישית

 הערך העצמי האמיתי שלנו נמדד לא על פי איפה אנו נמצאים

השלבים שטיפסנו מהמקום אלא על פי מספר , בסולם

.אל המקום שבו אנו נמצאים עכשיו, שהיינו

 לא צריך לדבר רע על אחרים , המכיר בערך עצמואדם
.משמעותיולהקטין אותם בשביל להרגיש 
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?עצמית הערכה כיצד נפתח 

 בייעוד הכרה

הכרה בהצלחות

  למידה

פיתוח שפה חיובית ומעצימה

 חיוביתחשיבה

הרחבת מודעות עצמית
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פירמידת הצרכים של מאסלו

הגשמה

 הערכה

שייכות ואהבה

 בטחון

צרכים פיזיים 



מדוע חשובה כל כך  

? האינטליגנציה הרוחנית 

 יעוד וערכים  , הינה היכולת למצוא משמעות, רוחניתאינטליגנציה
שמקשרים את פעולותינו וחיינו להקשר רחב יותר ועשיר  , בחיינו

.יותר

 מראים שהיכולת למצוא משמעות בחיים היא מרכיב בסיסי  מחקרים
.  עמוקיםבמציאת אושר אמיתי ומתמשך כדי ליצור חיים של סיפוקים 

 זה אינו מוגבל ורגעי כמו אושר מהנאות תחושתיות כגון אכילת  אושר
.  הזה הוא פנימי ותלוי רק בנוהאושר . שוקולד

  ואיאןי דנה זוהר "הגדרה עפ

 -מרשל מספרם 

"אינטליגנציה רוחנית"
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" ?מה אני, וכשאני לעצמי: "אמר, התנא הגדול, הלל

  (.ד"י', א, פרקי אבות)

:אם אני שואל את השאלה, כלומר

  "?מי אני אמור להיות"

"?מה אני": אז בסופו של דבר אצטרך לשאול

    

,  ככל שמטרת החיים שלנו גדולה יותר

.כך אנו הופכים להיות גדולים יותר

     





.ערב אחד סיפר אינדיאני אחד לנכדו על מאבק שמתרחש בתוך אנשים

:הוא אמר

"בתוך כולנו המאבק הוא בין שני זאבים הנמצאים , בני"

,  יוהרה, תאוות בצע, חרטה, צער, קינאה, הוא כעס, זאב אחד הוא רוע
.עליונות ואגו, שקרים, נחיתות, עלבון, אשמה, רחמים עצמיים

,  ענווה, שלווה, תיקווה, אהבה, שלום, הוא הנאה, הזאב השני הוא טוב
."רחמים ואמונה, אמת, אמפטיה, נדיבות, טוב לב

:הנכד חשב על זה במשך כדקה ולאחר מכן שאל את סבו

"?איזה זאב מנצח"

:האינדיאני ענה בפשטות

"זה שאתה מאכיל"

סיפור על שני זאבים
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הגשמה/ חסמי הצלחה     

 

 
הפחד להיכשל

הנוחות

(תרבות המערב" )סמלי הצלחה"מטרות שמקורן ב

נמוכות מדי/ מטרות גבוהות מדי

חשש לקבלת עזרה, נטייה להישבר מכישלון

 ראיה לטווח הקצר

פרדיגמות -עמדות ואמונות

 אמונה שפעם נעשה את זה

חוסר הערכה עצמית

מגבלות כספיות

הקושי לשינוי סדר היום

חשיבה שלילית



  הפרדיגמה היא דפוס חשיבה שלעיתים הוא מקדם ולעיתים

האתגר הוא ללמוד לזהות את הפרדיגמה  . הוא מעכב

.ולהבחין האם היא מקדמת או מעכבת

פרדיגמה



?האם אתה עני או עשיר 
 שינוי גישה -עמדות ואמונות 



אדם עשיר לקח יום אחד את בנו לשהות לילה בביתה של  

משפחה מאד עניה במטרה להראות לו את  החיים  אצל  

.אלה שאין להם הרבה כסף לבזבז

האב שאל את בנו מה הוא חושב על  ,בחזרם הביתה

:ההתנסות והאם למד משהו והילד ענה

.למדתי המון אבא,זו הייתה חוויה מאד טובה 



לנו יש בריכת  , שלנו יש כלב אחד ולהם ארבעה למדתי 

לנו יש גג ענק ולהם את  , שחיה אבל להם יש את הנחל

לנו יש מרפסת יפה עם  , השמיים עם כל הכוכבים והירח 

.גן גדול אבל להם יש את היער

.האב נשאר פעור פה בשמעו את דברי בנו

תודה אבא שהראית לי כמה אנחנו  : הילד הוסיף אחר כך

!עניים 



:מוסר השכל

בסופו של דבר  כשאנו מודדים מה יש לנו 

.התוצאה היא תפיסת החיים שלנו

,,  הומור, בריאות ,חברים, אם יש לנו אהבה

. יש לנו הכל בחיים–וחשיבה חיובית 

...ה עשיר/האם את: קח לך רגע וחשוב 

?או עני 



הרחבת המודעות העצמית  •

זיהוי מחשבות והרגלים מעכבים•

למידה של הרגלים ודרכי חשיבה חדשות •

תרגול השינוי  •

הטמעת השינוי•

!תהליך השינוי



:שתי הנחות יסוד בגישה הקוגניטיבית

האדם מסוגל לשנות את החשיבה ובעקבותיה את התנהגותו  . א

:  האדם יכול לשלוט במידת האמונה במציאות המחשבות שלו . ב

בעיוותי חשיבה ובהצגת חלופות  האימון הקוגניטיבי יתמקד 
.למחשבות מעכבות



!האתגר

!זהו את עיוותי החשיבה 



או לא כלום   הכל

 הסקת מסקנות כלליות ממקרה בודד או  –הכללה מוגזמת

.  על נתונים מעטים

אנו נתפסים לדברים שליליים ואז אנו נוטים   -פילטר שכלי
.  לפרש את האירוע כולו כשלילי
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זה איום ונורא

 אני מוכרח להיות נאהב ומקובל על הסביבה שלי

אחרת אני חסר , אני חייב להצליח ולהתמחות בכל התחומים
.ערך

אמונות לא רציונאליות



היה פרו אקטיבי

נטילת יוזמה•

הרחבת מעגל השליטה על חיינו•

הדיבורהטה אוזן לשפת •
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בחירה
יש לנו את הזכות לבחור  



נבואה שמגשימה את עצמה

 שאין מה לעשות"חיזוק האמונה"

אי לקיחת אחריות והאשמת האחר

הרגשת קורבן וחוסר שליטה

חרדה -ראקטיביות מגדילה את אזור החוסר ודאות

השפעה/ הפרואקטיביות מגדילה את אזור השליטה

הראקטיבית



?מה אתה עושה ומה היית רוצה לעשות 

BE

HAVE

DO

31



היה יצירתי
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שינוי ומנהיגות מתחילה בנו

כשהייתי צעיר וחופשי ולדמיוני לא היו גבולות

.חלמתי לשנות את העולם

,גיליתי שהעולם לא ישתנה....כשבגרתי

.אז הגבלתי את האופק שלי והחלטתי לשנות רק את ארצי

.נראתה כבלתי משתנה, אך גם היא

,כשהתחלתי להזדקן

.החלטתי להסתפק בשינוי משפחתי. התפשרתי

.לא חל שום שינוי...אך גם בהם גיליתי

:כשאני שוכב על ערש דווי אני מבין: ועכשיו

,אזי באמצעות הדוגמה שלי, לו רק הייתי משנה את עצמי תחילה

.ייתכן והייתי משנה את משפחתי

,מהעידוד שלהם

,ייתכן והייתי משפר את ארצי

.אולי הייתי מצליח לשנות גם את העולם, ומי יודע



הוא הכוח המניע לקראת העתיד, המנהיגחזון  -השראת חזון .

פירושו היכולת וגם הרצון לצעוד לקראת  להנהיג  -תהליכים אתגור

חדשנות . לצמוח ולשפר, לחדש, לתור אחר הזדמנויות. הבלתי נודע

האתגר הוא ללמוד . פחות מדיבורים והטפה, צומחת מתוך הקשבה

.  מהצלחות כמו גם מכישלונות

המונהגים מועצמים על ידי המנהיג  , במערכת כזו  -העצמת הזולת

.  ובסופו של דבר הופכים בעצמם למנהיגים

להביע את הערכתו לפועלם ולהחמיא להצלחתם -חיזוק הלבבות .

.  לבטא את הערכתו בציון ובחגיגת הישגיהם

מנהיגות
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!תודה על ההקשבה

שחר צדוק 

054-6225290


