
תרגיל מחשבתי



 אנחנו משקיעים אנרגיה רבה בחיפוש תשובות. 
מה נכון עבורנו? מה הצעד הבא?

אבל בשביל לקבל תשובות אמיתיות, אנחנו צריכים ללמוד לשאול שאלות.

זאת מיומנות חשובה מאין כמוה, ואת רובנו לא לימדו אותה מעולם.

 מטרת דף העבודה הזה לעזור לך להתחיל וללמוד איך לשאול את עצמך שאלות, 

איך לפתוח את הראש ולהעמיק את ההיכרות העצמית, רגע לפני שרצים לקבל תשובות.

בדף שלפניך שלוש שאלות. 

לתרגיל דרושים:

1( 15-20 דק של זמן שקט ללא הפרעות.

2( פינה אהובה, בבית או בכל מקום שמרגיש כזה.

נתחיל בלקחת כמה נשימות עמוקות...

...3.....2....1

התשובות צריכות להיות אינטואיטיביות, 

ללא ניתוח והתעמקות, רק מה שעולה באופן טבעי.
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סביבת העבודה שהכי מתאימה לי היא...

הדבר שאני הכי נהנית לעשות ביום העבודה שלי הוא...

הדבר שאני הכי נמנע או לא אוהב לעשות במהלך יום העבודה שלי הוא...

אחרי שכתבתם את התשובה שעלתה לכם באופן אינטואיטיבי בואו ננסה להבין אותה. 

מה הסיבות שהתשובה הזאת עלתה? מה היא יכולה עוד לספר?

דוגמא לשאילת שאלות המשך

נניח שעניתי על השאלה הראשונה כך:

"סביבת העבודה שהכי מתאימה לי היא צוותית." 

עכשיו אנסה להבין מדוע?

האם אני אוהבת לעבוד בצוות כי אני נהנית מחברת אנשים? 

האם אני מעדיפה לעבוד בצוות כי החלפת רעיונות עם אחרים מפרה אותי?

האם אני מעדיפה לעבוד בצוות כי אני חוששת להרגיש בדידות?

האם אני מעדיפה לעבוד בצוות כי אני חוששת שאני לא מספיק טובה לבד?
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עכשיו תורכם

סביבת העבודה שהכי מתאימה לי היא….

שאלו את עצמכם מה הסביבה משרתת?

האם היא מתאימה לי כי היא עוזרת לי להתפתח?

האם היא מתאימה לי כי היא נוחה לי?

האם היא מתאימה לי כי אני מוערכ.ת שם?

האם היא מתאימה לי כי אני מרגיש.ה שם בבית?

האם היא מתאימה לי כי אני משמעותי.ת שם?

הדבר שאני הכי נהנית לעשות ביום העבודה שלי הוא….

האם אני אוהבת לעשות אותו כי הוא קל עבורי?

האם אני אוהבת אותו כי הוא מאתגר אותי?

האם אני אוהבת אותו כי הוא מקדם אותי ?

האם אני אוהבת אותו כי אני טובה בו?

הדבר שאני הכי נמנע או לא אוהב לעשות במהלך יום העבודה שלי הוא….

האם אני נמנע ממנו כי הוא סיזיפי עבורי?

האם אני לא אוהב אותו כי הוא משעמם אותי?

האם אני לא אוהבת אותו כי הוא קשה לי?

האם אני נמנעת ממנו כי הוא מעורר אצלי חוסר ביטחון?

 לתרגיל הזה הייתה מטרה אחת, לעצור, להתעכב עוד טיפה

ולא להסתפק במה שעולה מידית אלא במה שעומד מאחוריו.

 זאת מיומנות שדורשת תרגול, נסו להשתמש בה לאורך השבוע שלכם. 

תשאלו עוד שאלה אחת, תיכנסו עוד רובד אחד פנימה, רגע לפני שאתם רצים לחפש תשובה.
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