
 סודות ההעצמה האישית -"העסק שלי זה אני"

התמקצעות ואימון במיומנויות האינטליגנציה האנושית רוחנית הן כורח המציאות, על 

על לכבוש את צדו הימני של המוח וליהנות -מנת לפתח יכולות גבוהות של חשיבת

 מסתעפת אנחנו מחויבים לשינוי מהותי עמוק: ת עלמחשיב

  לפתח מודעות עצמית פנימית עמוקה, שנשענת על חוזקות פוטנציאל החשיבה

 האינסופית שבמוח העצמה שמקורה ביכולות חשיבה שלא הכרנו קודם.

  כוח משנה צורה. –מודעות עצמית גבוהה 

מודעות עצמית גבוהה היא אחד הקריטריונים הראשונים והחשובים של האינטליגנציה 

רש ביותר בתרבות השפע. מגיל אפס מלמדים ומכשירים האנושית רוחנית הערך הנד

אותנו במערכות החינוך להביט החוצה ולא פנימה, להתמקד בעובדות בחוסרים 

ובבעיות העולם החיצוני להתמקד במטרה. לא מלמדים אותנו התבוננות פנימית 

 והעמוק.  האמתילפוטנציאל ולכוח המניע 

נפי הדמיון והיצירתיות. הצעד הראשון המעשי לא מעודדים ומלמדים אותנו להפליג על כ

הוא פשוט להיות ער לחוסר ולבעיה, להודות בעובדה שאני יודע מעט מדי על עצמי 

המקום המוכר והידוע בו  –וללמוד להתאמן בתיחום הגבולות של תחום הנוחות שלי 

 אני מרגיש בטוח ולא מוכן לזוז. המוכר והידוע משתק ומקבע אותנו ועוטף אותנו

 בהסחות דעת מן המוכן ובדרכי פעולה מוכרות וקלות. 

 עליכם לשאול שאלות אישיות נוקבות :  

 ?היכן סף התהום שלי 

  היכן הנקודות בחיים האישיים או בעבודה שאני חייב להתגמש בהן? מציאות

 שבה אני ניצב מול אתגר וחייב להתמודד אתו ולא לברוח לנוחות.

הגבולות הללו והאומץ להתנסות בהם הם נקודות הצמיחה שלנו המקום שממנו אפשר 

להשתנות ולשנות במקום להתכנס בידוע ובמוכר. אתם חייבים לדחוק בעצמיכם 

ולהתמודד עם דרך הפעולה האחרת הקשה יותר והלא מוכרת ובכך להתגבר על 

ר על כל מה שעוצר עצלנות, חוסר משמעת עצמית, הקרבה עצמית ואנוכיות, להתגב

מלעשות את המאמץ את השינוי המתחייב. על מנת להתחבר ליכולות האינטליגנציה 

האנושית רוחנית אתם חייבים ליטול חזרה את האחריות על חייכם להשתמש 

 בספונטניות ובאומץ התנסותי. 



 

אפשר לראות בכאב, בסבל ובקושי גורמים מאיימים או מגבילים אך באותה מידה 

ראות בהם אתגרים והזדמנויות לצמיחה והתחדשות . אנחנו צריכים לפתח אפשר ל

יכולות שיבדלו אותנו מהכלל, מה שנקרא "אי תלות בשדה". לא לחשוש להביע 

דעה לא מקובלת )אם זה מה שאני מאמין בו בעומק ליבי(. ואז כפועל יוצא לתרום 

 לקבוצה את הערך המוסף האמיתי שלי ולא עוד מאותו הדבר.

 

 

  תחזקו אמת וכנות עצמית פנימית וחיצונית שתעצים את המודעות הפנימית

 והחיצונית שלכם.

  תעמדו באומץ מול הכרעות, שמקורם בבחירה הנכונה שהיא לעיתים הבחירה

 הקשה והלא נוחה.

 .תשקיעו ביושרה אישית ממוקדת בקוד אתי מוסרי וערכי 

 ב או קשה לנו להכיל.תלמדו להתמודד עם החלקים באישיותנו ובעצמינו שכוא 

  תסגלו פתיחות מתמדת להתנסויות חדשות ולגמישות מחשבתית, שיוכלו

 להתמודד עם אותו הקושי או הבעיה מזוויות ראייה חדשות.

  .תחקרו ותחפשו כל הזמן את מה שאינכם יודעים את הלא מובן מאליו 

 .תקדשו את השאלות יותר מאשר את התשובות 

 שפה החדשה שפת החדשנות והיזמות לשינוי תלמדו ותשפרו כל הזמן את ה

 האדם הגלוקאלי. –ולשיפור המתמיד 

  תאתגרו ותסקרנו את המוח באופן מתמיד. תגרמו למוח ליצור קשרים

חדשים בין תאי העצב )הנוירונים ובין הסינפסות( ולחדש קשרים שהיו 

כאשר אנחנו מאתגרים את המוח בהתנהגויות בכישורים  –והתנוונו 

יות ויכולות חדשות נוספות תאי העצב יוצרים קשרים חדשים ובמיומנו

 ביניהם ומשדרגים את פוטנציאל החשיבה האין סופי. 

 

 

 



 שדרוג פוטנציאל החשיבה מתבצע בתאום בשני אופנים:

עצב , ואירוביקה(. הפעלה  – שילוב של המילים נויירו)  –נויירוביקה  .א

ותרגול עצבי יומי למוח שמטרתה לשמור ולשפר את הכשירות 

המנטאלית, את כוח המוח וגמישותו בכל גיל באמצעות סדרת 

פריצת שיגרה  –התנסויות לא צפויות תוך שימוש בכל החושים 

 שעלולה לנוון ולקבע את המוח.

רים ומיומנויות תלמדו ותתרגלו כל הזמן התנהגויות יכולות כישו .ב

חדשות מותאמות לצרכי עולם המחר, עולם של אי וודאות משתנה 

 תדיר.

 

המוח הוא רשת עצבית מורכבת ביותר, אוסף של נוירונים )תאי עצב לחשיבה( 

שעוסקים כל העת ללא הרף בחיווט וביצירת נתיבים חדשים תוך כדי למידה של 

 מטלות ויכולות שלא היו מוכרות קודם. 

מאה מיליארדי תאי העצב מפעילים רשתות עצביות המתנהלות באופן מקבילי ורב 

 ללמוד.  –עצמה ובתיאום מלא למען מטרה אחת ויחידה 

בכל פעם שהרשת מקבלת החלטה נכונה או לומדת מיומנות חדשה היא מחווטת 

את עצמה מחדש על ידי שינוי עצמה של נתיבים מסוימים והפיכתם ליכולת 

שינוי הרשת באופן מתמיד היא כל מה שחשוב לשדרוג  –א מודעת אוטומטית ל

 פוטנציאל החשיבה . 

תמצית הגאונות של איינשטיין היתה ככל הנראה, יכולתו היוצאת מן הכלל לדמות 

את העתיד באמצעות ניסויי מחשבה וליצור חיווטים חדשים במוח באמצעות 

 .תמונות

 

גם בבגרות. הוא מסתגל ומשתדרג בכל גיל כשאנחנו  ,המוח גמיש ומשתנה בכל גיל

עוסקים באופן קבוע ומחזורי בלימוד מיומנויות וכישורים חדשים. מכאן שהלמידה משנה 

ככל שנרבה להתאמן בכישורים מסוימים כך  –את מבנה המוח. "אימון מביא לשלמות" 

 ם יותר. נחזק את המסלולים הרלוונטיים במוח , והמטלה או הקישור יעשו קלי

  



 והשבחת פוטנציאל החשיבה  אימון שיטות מעשיות לשדרוג

 המוח בתנועה ובכושר  –נויירוביקה 

  אורח חיים של הזנחה גופנית והתעללות במוח , כגון עישון , עודף קופאין , עודף

קבועה, גופנית משקל , אלכוהול וסמים , לחץ נפשי , חוסר שינה , והעדר פעילות 

 גובים מחיר יקר מחוסנו גמישותו ושלמותו של המוח. 

 

 הפעלה עצבית למוח  –תרגילים נויירוביים 

                     )תרגול יומי המערב מספר חושים )ריח, טעם, שמיעה, ראייה, מישוש, רגש

 בהקשר אחד. 

 .לשבור פעילויות שגרתיות באופן בלתי צפוי ולא מוכר למוח 

 משתמשת בחושים בדרכים חדשות המגרות את הדחף העצבי במוח  הנוירוביקה

 ליצור קישורים ורשתות חדשות. 

  ככל שנגרה ונפעיל חושים פחות פעילים, נשפר את תפקוד המוח גם בחושים

 שכן פעילים. 

 

 פעולות מומלצות לתרגול שוטף

 .לצחצח שיניים ביד הלא פעילה 

 .ללמוד לכתוב ביד הלא פעילה 

  ולשרוך נעליים ביד אחת.להתלבש 

  .לקרוא את כותרות העיתון הפוך 

  משנה את המפה המנטאלית במוח. –שינוי מסלולי הגעה לעבודה 

 .לתלות בבית את התמונות הפוך 

  .שינוי מיקום של חפצים מוכרים בבית ובעבודה 

  .לשנות את שיגרת היום או שיגרת יום העבודה 

  יותר צבע יותר גיוון. -לעצב מחדש 



 פיתוח מחשבה  –מוד ציור, עיצוב, פיסול, צילום, מוסיקה, בישול לל

 DESING THINKING -עיצובית

  .לנוע בחדר בעיניים עצומות ולזהות חפצים במישוש 

 .להחליף את הידיים המחזיקות בסכין ובמזלג בזמן הארוחה 

 .לשנות את סדר המנות בארוחה 

  .לשנות תיבלון וסגנון בישול 

  חדשים בארץ ובעולם.ביקור במקומות 

 .לימוד שפות חדשות 

  מילה עברית מילה אנגלית. –לתרגל חיבור משפטים 

  . תרגול סיעור מוחות בקבוצה 

 

 

 

 

 

 

 

 חיים ליפא

 


