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 ?מה הוא אימון אישי 

 .  מצויינותו בטחון עצמי,ערך , כחתחושות של שתסייע לשקם מסגרת נפלאה הינו  אישי אימון 

 

   
 אתכםכי השקפת עולם בריאה תכוון  הבנהמתוך , על העולםמערכת חדשה של מחשבות בונים  האימון במסגרת 

 

 

 .   תמיד ובכל תחום –לקדם אתכם  יכוליםלמעשים ש 



 ?מטרת  האימון האישי 

 מהפחדים והרגליםלהיפטר אימון אישי הוא כלי המלמד •

 . על מה שקורה לקיחת אחריות על ידי       

 

 אין באפשרותנו  , הבנה עמוקה וחד משמעית כי ללא היכולת לקחת אחריות על מה שקורה קיימת •

 .כגדולות להבאת שינוי קטנות דרך ליצור פריצות     





 .....במילים אחרות 



 ?אז איך גורמים לכך 

 שאלות •

 תובנות  •

 התנסות  •

 החלטות•

 תוכנית אמונים •

 בקרה ושימור•

 תמיכה 



 ?למי שייך השלט 





 .הסביבה : הכנה •

 

 .תאריך הפסקה  :החלטה •

 

 .אני עושה פעילות למען המטרה : כוונה •

 

 .השתתפות פעילה  בסדנא  ,שיתוף פעולה : נכונות •

 

 .כיצד אני מגיע ליעד שקבעתי  :בחירת מסלול •

 

 יוצאים לדרך 



 לתוצאות חייבים להתאמן



 הכל מתחיל בי

   חייב אתה 

השינוילהיות   

  רוצה שאתה 

.בעולםלראות   



 

 ?האם  אני בחרתי להתחיל לעשן •

 ?האם אני מרגיש היום יותר גאווה או אשמה  שאני מעשן •

 ? אני זוכר את אנשים שבגללם התחלתי לעשן •

 ?  כמה פעמים  רציתי להפסיק •

 ?כמה פעמים עשיתי משהו כדי להפסיק •

 ? למה זה לא  הצליח•

 ? למה הפעם זה יצליח •

 ?  איך התחלתי  לעשן 



 ?יש לענות אל כמה שאלות

 ?מעשן שבגללן אתה  הסיבותמה הם 

 ?להפסיק לעשן   בוחראני למה 

 ?רוצה  להפסיק לעשן   אמתהאם אני ב

 ?מהפסקת עישון מרוויח מה אני 

 ?לשינוי מוכן האם אני 

 ?שאצליחהאם אני מאמין 

 ? להתחייבהאם אני מוכן 



 תחשוב על הצלחה הגדולה שלך    

?היתה הצלחה  מדוע   

? מה נדרש ממני  

?האם התחייבתי   

?חשוב היה לי להצליחלמה   

?מייד הגיעה הזאת ההצלחה האם   



 שריפת הכרמל  

 הסופה הגדולה  

 משכנתא

 בגלל אשתי  

 ?למה אני כאן 

  חשוב  

   מיידי



 ? איזה טיפוס אני  



 ?מתי  

 לפני  

 לפני שיהיה מאוחר,עכשיו

 תוך כדי

 ?הבדיקות לא יצאו לי טוב

 אחרי  

 ?התקף לב 



 

 אזהרות וסכנות  



 ?אילו הייתי מקבל התקף לב  

 דיינו דיינו דיינו 

 ?אילו הייתי מקבל ידיעה שאני בקרוב עלול להיות חולה בסרטן הריאות 

  דיינו דיינודיינו 

?  ח לסיגריות ולא היה לי היכן לגור או לאכול "ש 2,000אילו הייתי מוציא סכום של  

 לדיינו דיינו

 ?שקלים  100אם  מחיר קופסה היה 

  דיינו דיינו דיינודיינו  דידי 

  דיינו דיינו דיינודיינו  דידי 

 

 דיינו  



 ?מחליט

משנה   
הרגלים מרצון  

 לביצוע  

מה  
 ?המחיר

 משאבים

 מסוגלות  

 רווח

 מחויבות

 הזדמנות

  

 ?למה

 ?  לאן

 ?למה

 ?למי

 מוטיבציה

 מתת מודע למודע

 הפנמה  

 שמירה  

 סיפוק  

 



 פרואקטיביות•

ולא של , התנהגותנו היא פועל יוצא של החלטותינו. כבני אנוש אנו אחראים לחיינו•

 .התנאים שבהם אנו חיים

 RESPONSIBILITYאת המילה אחריות באנגלית •

 .היכולת לבחור בתגובה  RESPONSE- ABILITY: אפשר לחלק לשניים •

הם אינם תולים את האחריות  . אנשים פרואקטיבים מכירים באחריות זו•

  .לא בתנאים ולא בהתניות, להתנהגותם בנסיבות

 ריאקטיביות•

אין זאת אלא משום שבחרנו  , אם חיינו הם פועל יוצא של התניה ושל תנאים•

.  בין במודע ובין בשל מחדל, להעצים את כוחם של הדברים האלה לשלוט בנו

 .  בעשותנו את הבחירה הזו אנו נעשים ריאקטיביים

 

 גישות לחיים



  שפה פרואקטיבית                        שפה ריאקטיבית •

 אני לא יכול לעשות דבר              נבחן את החלופות•

 אחרתאני יכול לבחור גישה   קשה לי                     , אני כזה •

 ברגשותיישולט הם אשמים                                אני •

 אפשר                                                   ?                              איך אפשר•

 יוצאים לדרך  ?                             למה עכשיו•

 אני יכול?                                 יכול אני •

 אני מעדיף?                             אני מוכרח •

 הלוואי                                      אני  עושה  •
 

 שפה לחיים



מודע שלכם   –עד שלא תהפכו את התת "

ואתם  , הוא ינהל לכם את החיים, למודע

 קארל יונג –" תקראו לזה גורל

 

.  ניתן לחלק שליטה לשלושה חלקים נפרדים

 החלקים האלו הם 

 התחלה

 שינוי

 עצירה

 

הרגל הוא פשוט משהו שאדם חושב שאינו  " 

 ."  יכול לעצור

כשאדם מאבד את היכולת שלו לעצור דבר  " 

הדבר הזה נעשה במידה מסוימת  , כלשהו

 ."השליט שלו

 

 



 .אתה יכול לשלוט בעצמך

 .הרגלים הם לא דברים שנכפים עליך על ידי אחרים  

 .עצמיתהרגלים הם עניין של שליטה   



 צון אמיתי לשינויר•

 כאן ויתור  גם אין  ו•

  ורךצ•

   תחייבותה•

 

   ריאותב•

 געים חדשים של זמן  ר•

   סףכ•

   יכולאני , צלחה כן ה•

 ?רוצה ברכה 



 ".אני רוצה להפסיק לעשן "חישות  נ•

 ".בחרתי בחיים  "ומל ג•

 ".לא שווה לי  " ודעות מ•

 "  להאמין  שאפשר" בחורל•

 ברכת הנגמל



 אני רוצה  לחיות אחרת  
 .....       כי אחרת לא בטוח ש



 היכן הייתי כשעוד יכולתי לעצור  
 ?את המחלה 



 פחות דאגה יותר עשייה  



 ירועא ענהמ וצאהת

מה  . אין לנו שליטה על כל דבר שקורה בחיינו

אלא  , זה לא מה שקורה, שקובע בסופו של דבר

 .כבר בשליטתנושקורה וזה התגובה שלנו למה 



 ...............אז 

 ?  מתי קבעת להפסיק  לעשן 



 הכנות

 שינוי מסלול הנסיעה  

לא מנקים  

מאפרות  עד  

 הפסקה 
מקום  הנאה צורך סיבה שעה

 ופעילות

 בבית 1 5 קמתי 6:00

 ברכב  0 0 סתם 08:00

 עבודה 0 5 לחץ 10:00

 בבית 5 4 ? 20:00

 טבלה  מילוי 

 שינוי טקס   

 החלפת יד  

 חיסכון  

www.mafsikim.co.il 



 הכנות 

 מחליפים סוג 

אל תעשנו תוך כדי דברים  

 אחרים  

מדברים אל 

 הסיגריה

מחזירים את 

 השליטה

 לידיים

אל תכבדו ואל 

 תתכבדו  

 5 -דחו כל סיגריה ב 

 דקות  

 ברכב  לא מעשנים 



 

 

 לכתוב או למספר  את הסיגריות

 תזכורת 

 בקבוק מים עם פיה

 תמונה של המשפחה 

 על הקופסא

 לא קונים פקטים

עוד יום  

 אני 

 לא מעשן





אני מחליט      



 בכי רע 
בחירה  

 נכונה





 פחד

 עולה פ

 וסמתח

 ברד



   לזרום במקום לפחד

 

 .בחירה עדיפה למעני אלא ,ויתוראין 

 

 .זה יצליח מקסימום ,תנסו 

 

 .ללא סיגריה גם ,  הכללעשות ניתן 

 

האוכלוסייה חיים ללא  מכלל  80%לשכוח שכ לא 

 .עישון 

 

 .להיות חופשיים לכם מגיע 
 

   

 

 

 

 







 כלים אימוניים







???שאלות   


