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טריגרים
משעות המילה טריגר באנגלית היא 'הדק' או 'להפעיל'. במינוח הרפואי שלה המילה טריגר מתארת אירוע שהפעיל את ההדק 
של הטראומה. סיטואציה או מצב שהתרחש במציאות והפעיל את הדפוס ואת תפיסת העולם השלילית. הטריגר מפעיל את 
הדפוסים השלילים והטראומטים וגורם לתחושת מצוקה ותגובות בלתי נשלטות. הוא מפעיל את הכשל המחשבתי רגשי, והופך 

אותו להתנהגות פעילה. הטריגר הוא לחצן ההפעלה שמתניע את התהליך שבסופו אתה נפגש עם שיקוף השלילי. 

ידי החושים שלך: אתה רואה משהו,  גירוי חיצוני מתקבל על  טריגר מופעל באמצעות גירוים חיצונים שמפעילים את הרגש. 
שומע טועם או מריח משהו וזה מעלה לך רגש.  במצבים של פוסט טראומה הטריגרים מפעילים את הפלאשבקים והזיכרונות 
מהטראומה. הטריגרים יכולים להגיע מכל סוג של פגישה שלך עם המציאות. הטריגר לרוב יהיה פתאומי ואתה לא תצפה לו. 
אירוע או סיטואציה מחוץ לבית, קריאת חדשות או עיתון, סרט, ספר, שיחה עם חבר. כל פגישה שלך עם העולם שבמסגרתה 
אתה מקבל מידע דרך החושים שלך. במצב של טראומה המידע שיתקבל דרך החושים יזכיר את האירוע הטראומטי ויגרום 
להפעלת הרגשות השלילים. התקפי חרדה, התקפי זעם וכעס, סיוטים או כל תגובה טראומטית אחרת נוצרת מהפעלת הטריגר.

יכול להזכיר לך  יודע שהוא נמנע בכל תוקף לראות אנשים שיזכירו לו את האירוע. המראה של האנשים  מי שעבר טראומה 
את הטראומה וליצור פלאשבק בזמן אמת. אתה יכול לשמוע מוזיקה, צלילים, קולות, אמירות או מילים מסוימות שהושמעו 
בזמן הטראומה. זה יכול להיות בזמן אחר, הרבה אחרי שהטראומה כבר נגמרה, ואותן המילים או הקולות עדיין יזעזעו אותך. 
הסיבה לכך היא שהחושים מפעילים את הטריגר הרגשי. הם מפעילים את כל החוויה הרגשית שנצרבה במערכת העצבים בזמן 

הטראומה.

מאחר והחושים מקושרים אל המוח, בזמן הטראומה נוצר קשר בין החושים לבין הרגש. הגוף שחווה את החוויה יחד עם הרגש 
של האיום שעולה בטראומה יוצר חוויה רגשית שלמה. חויה רגשית מאחדת את המידע מהחושים עם הרגש שעלה באותו בזמן. 
קולות, צלילים, מראות, תווי פנים, ריחות מתקשרים לרגשות: פחד, חרדה, איום, כעס, שנאה, גועל וכו'. כל עוד הטראומה לא 
עובדה נוצר קשר בתודעה בין החושים לרגשות. המעגל הזה חוזר על עצמו ויופעל בכל פעם שיהיה טריגר. בכל פעם שיתקיים 

אירוע במציאות שיעביר מידע דומה מהחושים אל המוח הטריגר הזה יפעיל את הרגש השלילי.

המעגל החזרתי הזה מורכב מגירוי שמפעיל תגובה רגשית. לאחר הרגש עולות מחשבות וזיכרונות שמגיבות לטראומה בהווה 
בזמן נתון. אתה בעצם מגיב לטראומה הרבה לאחר שהיא כבר נגמרה. מכאן ההגדרה 'פוסט טראומה' – משמעות המילה 
פוסט היא 'אחרי' הטראומה. אחרי הזעזוע הרגשי שקיבלת, אתה מגיב באותה עוצמה רגשית לאירועים רגילים במציאות. מה 
שהופך את התגובה ואת הרגש ללא פרופורציונלים. רגש ותגובה שיוצאים מאיזון יעידו על כשל מחשבתי בתודעה. זאת תוצאה 

של מעגל מחשבתי ואירוע שלא עובד מבחינה רגשית.

תגובות לטריגרים יכולות להפעיל סימפטומים חריפים של פוסט טראומה. כתוצאה מטריגרים אתה יכול להגיע להתרפצויות 
רגשיות, כעסים וזעם, הצפות רגשיות חסרות גבול, פלאשבקים, התפרצויות על הקרובים אליך, הרס עצמי ומעשים אובדנים. 
זאת תחושה שאתה מחפש כל דבר במציאות, שיגמור את הסבל הזה שנקרא החיים. כאילו אתה מוקש אנושי שמחפש דרכים 

להשמיד את עצמו כל הזמן. 

ההגדרה היהודית לטריגרים
והנפש.  התודעה  על  פנימית  לעבודה  אותך  שמעוררים  האירועים  כל  סך  את  מגדירים  היהודים  המקורות  מבחינת  טריגרים 

למציאות יש שתי דרכים עיקריות לעורר אותך לעבודה פנימית או דרך תורה או דרך יסורים. בתרגום פשוט:
אפשר לעשות את זה בדרך הקלה

או שאפשר לעשות את זה בדרך הקשה.
הדרך הקלה נקראת תורה. היהדות אומרת שהתורה עצמה מכילה את כל המידע הדרוש לך על מנת להגיע לאיזון בגוף ובנפש. 
אם אתה לא מתחבר למושג של תורה כפי שמופיע במקורות היהודים אז שים לב למשמעות הבאה. התורה היא גם התורה 
מה'אני  לך  שניתנת  ההדרכה  לך.  החשובים  והגבולות  הערכים  העקרונות,  שלך,  החיים  ניסיון  שלך,  האמת  שלך-  הפנימית 

הגבוה' שלך, גם היא סוג של תורה.



אתה יכול להרכיב לעצמך את התורה האישית שלך מהוראות שאתה מקבל מיועצים, מטפלים או מדריכים. אנשים שאכפת 
להם מההצלחה ומהבריאות שלך. לאותם אנשים יש כלים והבנה במבנה התודעה והנפש, העצות שלהם יכולות להועיל לך. 
נוסף על כך הכלים שאתה מקבל במהלך הטיפול ממשיכים ללכת איתך למציאות החיים. ההדרכה הזאת מונעת ממך ליפול 
אתה  הפנימית,  העבודה  את  שלך  החיים  באורח  מתרגל  כשאתה  לטריגרים.  קיצוניות  ותגובות  שלילים,  משיקופים  רגשית 
משאיר את עצמך במסגרת של טיפול כל הזמן. באופן זה אתה יוצר קרקע בטוחה ויציבה להתנהלות בשגרה. השיעורים שאתה 
לומד מהחיים נלמדים בדרך עדינה יותר, מאחר ואתה תמיד ער ומודע לעצמך. עצם העובדה שאתה מתרגל עבודה פנימית 

משמעותה לקיחת אחריות. באופן זה אתה תמיד בתהליך של לימוד חיובי מהחיים ושומר על תנועה של התקדמות. 

הדרך הקשה נקראת יסורים. במידה ואתה בתקופות בחיים שבהן אתה מתקשה לשמוע את האמת הפנימית שלך. כשאתה 
משחרר  אתה  שבהם  במצבים  לך.  שניתנו  העצות  את  מקיים  לא  כשאתה  או  הגבוה'  ה'אני  של  ההדרכה  את  לקבל  מסרב 
מהתהליך שלך, מרים ידיים מהעבודה הפנימית או מתייאש מעצמך ופורק עול. במקרים אלו המציאות מתחילה לשחק תפקיד. 
שאתה  במציאות  והחוויות  השליליות  התחושות  כל  הם  יסורים  ליסורים.  לך  שגורמים  מצבים  במציאות  לפגוש  מתחיל  אתה 

מפרש כ'רעות'. 

יסורים יש לכל בן אדם, זה לא משנה אם יש לך פוסט טראומה או לא. מטרתם של יסורים מכל סוג היא לעורר אותך לעבודה 
הפנימית שלך. לגרום לך לשים לב למשהו ולעשות פעולה כדי לשנות אותו. במקרים של טראומה לא מטופלת המציאות היא 

שקית הפתעות של טריגרים. בכל מקום שאתה נמצא בו אתה חווה את המציאות כטראומטית.

תפקידם של הטריגרים ואיך הם מקדמים אותך 
לפי הקבלה המציאות החיצונית שאתה חווה בחיים היא שיקוף של עולמך הפנימי. אתה מסוגל לראות במציאות רק מה שקיים 
רואה.  לא  שאתה  בעצמך  צדדים  עם  אותך  להפגיש  שמטרתם  במציאות  שיקופים  הם  הטריגרים  שלך.  הפנימית  בתודעה 
תפקידם הוא לגרום לך לאתר את הלופ במוח ולפתור אותו. כדי שהוא יפסיק לחזור ולזעזע את המציאות שלך בכל פעם מחדש.

חלק מהחיים בעולם הזה כוללים את העבודה הפנימית. לפי הקבלה כשאתה חי חיים ללא עבודה פנימית, משהו במציאות 
שלך קצת חסר. אתה מרגיש כמו תחושה מעצבנת של זמזום תמידי מתחת לאוזן. כאילו יש משהו שחסר כל הזמן ואתה לא 
יודע מאיפה להשלים אותו. הטריגרים מגיעים כדי שתראה בדיוק מה אתה צריך לעשות כדי שהזמזום הזה יפסק. הם משקפים 
זאת על מנת שתתמקד באותו חלק בנפש שיצא מאיזון,  עושים  והם  ביותר בתודעה שלך.  נקודות הכשל החמורות  לך את 
ובכך תוכל להשלים את מה שחסר לך. התודעה שלך תמיד שואפת לשלמות, ולכן היא תפגיש אותך עם אירועים במציאות 

שמפעילים גם את הצדדים בנפש הדורשים ריפוי. 

יש מצבים שבהם אין לך כלים להתמודד עם המציאות או שאתה מדחיק את הרגשות שלך. במקרים אלו כל הרגשות שעולים 
תוך כדי המציאות והחיים לא מקבלים עיבוד. הם מודחקים למחסנים הפנימים של התודעה – אל תת המודע שלך. במקרים 
כאלו יופיעו טריגרים במציאות כדי לעורר אותך לטפל ברגשות המודחקים ולבטא אותם. כשאתה חווה מפגש עם טריגרים כל 
הזמן ואירועים שמוציאים אותך מאיזון תדע שזה סימן טוב. זה אומר שהתודעה שלך לא מוותרת לך והיא מנסה למסור לך מסר. 
היא מנסה להגיד לך שהיא במקום חזק שמוכן להתמודד עם אותם רגשות. הטריגרים שאתה חווה הם האמירה של עולם הרגש 
שלך שלא מוותר על ריפוי מלא. התודעה מעוררת אותך דרך האירועים במציאות כל הזמן להתבונן על עצמך. היא גורמת לך 

לפעול לכיוון של פתרון העיוות שנוצר בעולם הפנימי שלך.
הטריגרים הם חלק אינטגרלי )בלתי נפרד( מהחיים. גם אנשים שלא סובלים מפוסט טראומה חווים התמודדות עם טריגרים 
ברמה מסוימת. התנגדות לחוויות מציפות רגשית מחמירות את ההתמודדות עם הטראומה, ויכולות ליצור קושי בהתקדמות 
בתהליך. הרעיון הוא שאתה מתמודד, ועתיד להתמודד עם טריגרים במהלך החיים. האירועים במציאות שיגרמו לך לכל מיני 
סוגים של רגשות תמיד יהיו שם. גם לאחר שתפתור את ההתמודדות עם הטראומה. ההבנה הזאת מאפשרת לך לקחת את 

השליטה בידים ולעשות את הפעולות שאתה יכול כדי שהטריגרים לא ימשיכו לשלוט בך. 

טראומטי,  באופן  ומגיב  שליליות  כחוויות  האלו  לחוויות  מתיחס  אתה  עוד  כל  הטריגרים.  אל  בהתיחסות  היא  שלך  השליטה 
לאירועים במציאות יש השפעה עליך. כל דבר שמתרחש בחיים שלך יכול להוציא אותך מאיזון. אבל כשאתה מבין שאתה יכול 
לקחת את הטריגר הזה ולהשתמש בו לעבודה הפנימית שלך, יורדת השפעתו הרגשית. האירוע יכול לגרום לרגש שלילי אבל 
הוא לא יצא מהגבולות שלו ולא יגרום לתגובה קיצונית. המוח שלך יבין שלמרות הכאב יש לו משהו לעשות עם האירוע הזה ולכן 

יתייחס אליו גם ברמה התודעתית הגבוהה.

ההתיחסות הנכונה אל הטריגר היא בתור אירוע שמועיל לך. זה כמו לחשוף את העובדה שהמלך הוא עירום. הטריגר נראה 
רע והוא מרגיש רע - זאת האשליה של בגדי המלך. ההבנה שהוא חומר לעבודה, מפשיטה מהטריגר את הבגדים. כשיש לך 
מה לעשות עם הטריגר, התודעה מורידה את עוצמת ההשפעה שלו על הנפש.  אתה מבין שאתה יכול להשתמש בו כמקפצה 



להתקדמות בתהליך הריפוי.

אם זה הגיע זה אומר שיש לך את הכוח להתמודד עם זה 
יש ז'אנר כזה של משחקי מחשב שנקרא משחקי רשת ומשחקי הרפתקאות. אולי אתה מכיר את זה. יש משחקים שעל מנת 
להתקדם בהם ולעלות שלבים עליך לבצע משימות. המשימות האלה נקראות גם קווסטים - Quest. במשימה אתה כשחקן או 
קבוצה של מספר שחקנים, אוספים חפצים או אלמנטים חשובים לחיזוק הדמות. אתה מתמודד מול כל מיני סוגים של משימות 
ועובר אותם על מנת להתקדם לשלבים הבאים.  במשחקים האלו אתה משחק עם קבוצה של אנשים נוספים כאשר לכל אחד 
מכם יש את הדמות שלו. המסע בפרדס קצת דומה למשחקים האלו, ולמשימות שעליך להשלים כדי להתקדם. בספר הזה 

אתה כבר יודע שרבי עקיבא סיים את כל השלבים בשלום, לכן אתה לומד איך הוא שיחק כדי לנצח.

העובדה שיש אירועים שמפעילים אצלך רגשות שלילים או כואבים זה נורמלי. הטריגרים הם כמו אותן משימות במשחק מחשב. 
המטרה שלהם היא לגרום לך להבין שיש לך את הכוח ואת העוצמה הנפשית כדי להתמודד איתם. האירועים האלה הם הזמנה 
למשימה שההתמודדות איתה תעזור לך לאסוף גם את חלקי הנפש האבודים. הרגשות שנפגעו במהלך הטראומה, הכשלים 
המחשבתים שנוצרו, התחושות הרעות וההסתכלות המעוותת על עצמך היא שקרית. הטריגר מגיע כדי שתוכל להיפגש עם 

השקר הזה ולהחזיר בחזרה למקום הנכון והמאוזן את הרגשות, המחשבות ואת כל מה שאיבדת מעצמך במקומות האלו.

ההתמודדות עם הטריגר משמעותה העיבוד שלו. יכולת להסתכל שכלית ולאבחן את התגובות והרגשות שפעלו בסיטואציה. 
הבנת המציאות והתגובה הרגשית שלך היא שליטה בעולם הפנימי. כל פגישה עם טריגר ועיבוד שלו, מחזקת את הנפש שלך 
ומקדמת את התהליך. העיבוד של הטריגרים מאפשר לך להמשיך בשגרת היום גם לאחר מכן, בכך אתה לומד לשמור על רצף 

של חיים למרות תסמיני הטראומה. זה שלב חשוב מאוד בדרך לריפוי מלא.

אותם  לפרוק  רוצה  היא  שינוי.  רוצה  התודעה  כי  עולים  המציאות,  עם  מפגישה  כתוצאה  שעולים  שלילים  וזיכרונות  רגשות 
מהמערכת שלך ולהשתחרר מהם. העובדה שאותם טריגרים מזיזים אותך אומרת שאתה במקום מודע שרוצה לעלות מדרגה. 

בפעם הבאה שתיפגש עם אירוע שהוציא אותך מאיזון או העלה בך רגש שלילי, רק תזכור שהחיים מלאים בקווסטים.

שני סוגים של טריגרים
בחלוקה גסה אתה יכול לפגוש שני סוגים של טריגרים בחיים שלך:

טריגר חיצוני, וטריגר פנימי.

טריגר חיצוני
כל האירועים והמצבים שמתרחשים במציאות וגורמים לך לרגש שלילי. הטריגרים החיצונים יופעלו כתוצאה מהמידע שמתקבל 
מהחושים. אירועי חיים, שיחות ומפגשים חברתים, ידיעות בחדשות או במדיה חברתית. טעמים, ריחות, צלילים, קולות, מוזיקה, 

מרקמים, אלמנטים או חפצים שמזכירים את הטראומה גם הם מוגדרים טריגר חיצוני.

טריגר פנימי 
הפעלה של תסמיני הטראומה יכולה להיגרם גם כתוצאה מטיול בפרדס שלך. לא תמיד המציאות היא זו שתעורר את השיקופים 
השלילים ואת דפוסי ההתנהגות. גם מחשבות, זיכרונות ורגשות שאתה מעצים בעצמך יכולים לגרום לטריגר. בעולם הפנימי 
שלך קיימת בחירה, יש לך יכולת לבחור האם להעצים מחשבות מסוימות או להסכים לקולות פנימים שלילים. נתינת מקום 

לכוחות השלילים בתודעה וברגש יכולה להוביל ולעורר תגובות טראומטיות.

טריגרים הם סוגים של אירועים שילחצו על המנגנון הרגשי שלך. הם יפריעו לך ברמה הגופנית והפיזית כדי שתעשה עצירה 
משגרת החיים שלך. העצירה משגרת החיים שלך תעזור לך להסתכל על המקומות הפגועים ועל המכשולים במציאות ולמצוא 

להם פתרון וטיפול ראוי.  יסורים יכולים להתבטא בגוף או בנפש. 
עצמי,  הרס  חברתי,  ניתוק  התמכרויות,  שינה,  נדודי  סיוטים,  שלילים,  הרגלים  כאבים,  במחלות,  יתבטאו  יסורים  אותם  בגוף 
הפרעות אכילה ועוד. כל סוגי הקשיים והמכשולים שתיתקל בהם ויגרמו לקושי גופני או פיזי. גם קושי בעבודה או בפרנסה.  כל 

קושי שיתבטא במציאות החיים שלך מטרתו להוביל אותך לתהליך של בירור בעולם הפנימי שלך.

היסורים בנפש גם הם מטרתם לגרום לך להתעורר ולהבין שמשהו יצא מאיזון בעולם הפנימי. הלכת לאיבוד בפרדס ועליך 
לשוב חזרה לעצמך. היסורים בנפש יתבטאו בכל תופעות הטראומה: חרדות, דיכאון, כאב נפשי, כרב בגוף, תחושת סופניות, 
תוקפנות,  פלאשבקים, זעם, רגשות אשמה, חוסר אונים, קורבנות, שנאה, ביקורת, חוסר ביטחון ועוד. כל הרגשות השלילים 

שמתקיימים בנפש הם הזמנה למשימה שתקרב אותך לשלב הבא במסע.

עבודת מודעות עוזרת לך לעבוד על שני המישורים האלו. היסורים בגוף והיסורים בנפש הם שני סוגים של כאב שניתן לתמוך 



לו  שיספק  המרפא,  החיים  אורח  את  צריך  בעצמו  הגוף  לו.  הנחוצים  התנאים  את  לקבל  צריך  הגוף  הקבלה.  מבחינת  בהם 
קרקע ויחזיר לו את כוחות הנפש. התודעה מקבלת במקביל את ההתיחסות הרגשית והמחשבתית שהיא צריכה כדי לעבד את 
התהליכים. באופן זה אתה יוצר התאמה מלאה בין התהליכים שאתה עובר בגוף לבין הנפש והתודעה. החיבור של הגוף לתודעה 

הוא כמו החיבור של מעשה מרכבה ומעשה בראשית. שתי נוסחאות הבריאה שעובדות יחד על מנת ליצור לך עולם חדש.

איך עובדים עם טריגרים במציאות
יש שני סוגים של עבודה עם טריגרים בהתאם למצב הנפשי שלך. אתה תרגיש ותדע לזהות כל פעם עד כמה אתה מסוגל 
להכיל. הגבול שלך הוא התגובה הבלתי נשלטת. עליך לזכור שאובדן שליטה הוא איתות מצוקה ומסמל גבול פנימי. ההתיחסות 
מול  העבודה  סוגי  בשני  לך  יעזרו  בספר  שונים  כלים  התמרה.  ופעולות  מניעה  פעולות  עקרונות:  שתי  דרך  תהיה  לטריגרים 

טריגרים.

מניעה 
עבודת המניעה משמעותה הימנעות מכל גורם חיצוני שיכול להזכיר לך את הטראומה. המניעה נכונה לשלבים ההתחלתים 
של ההתמודדות עם הטראומה. כשתסמיני הטראומה פעילים והכשל המחשבתי בשיאו, לא טוב להעצים את החשיפה לגירוים 
במציאות. כדאי למנן לרמה הנמוכה ביותר את החשיפה לטריגרים. משמעותה ניתוק מגע עם כל אלמנט שיכול לעורר התפרצות 

או הפעלה של התסמינים.

כדי להתמודד עם הרגשות ולעבד את הטריגרים במציאות יש ליצור כלי חזק בנפש. התודעה שלך צריכה להיות חזקה על מנת 
להכיל את הקושי והכאב הרגשי שעולה כתוצאה מאירועים בחיים. כל עוד אין לך כלי ואתה מרגיש במצב של מצוקה, העדיפות 

היא לנטרל את עצמך מכל גורם של כאב. 

בזמנים כאלו עדיף 'לעבוד מרחוק' עם הטראומה. להשתמש בכלים שנוגעים מרחוק בטראומה ולא מציפים את הרגשות באופן 
ישיר. כשאתה מרגיש שאין לך כלים להכיל את הרגשות ושכל דבר מציף אותך מומלץ לעשות תקופה של התנתקות.  למקד את 
התודעה שלך בפעולות מפרות ומפתחות, ולהימנע מחשיפה לגירוים חיצונים שיכולים ליצור טריגרים. כדאי להימנע ממעקב 
אחרי עדכוני חדשות, דפים ברשת החברתית שמזכירים לך את הטראומה או עוסקים בנושא, סרטים או ספרים שיכולים להעצים 

רגשות שלילים. כל גירוי שיכול להזכיר לך את הטראומה נשאר בחוץ לתקופה. זאת בחירה מודעת לצורך ריפוי והתחזקות.

דירה  לעבור  יכולת  לך  שאין  או  אליך  קרובים  אנשים  הם  כשהפוגעים  נגיד  לגמרי?  להתנתק  אפשר  כשאי  קורה  ומה 
מסביבת המגורים?

במציאות לא תמיד אפשר לעשות ניתוק מוחלט. יש פעמים שאתה צריך להמשיך לחיות בסביבה טראומטית ולחוות את הגירוים 
עם  להתמודד  יותר  גדול  קושי  יש  הזמן  כל  הטראומה  את  שמזכירים  אלמנטים  יש  שבהם  כאלו  במצבים  יום.  מדי  החיצונים 

התסמינים. המוח מקבל מידע כל הזמן שמפעיל אצלו את האזעקה ומכניס אותו למצב של הישרדות. 

תדע שאם אתה חווה מציאות כזאת זה אפילו טוב יותר. אם החיים שמו אותך במצב שאתה לא יכול להתנתק מהגירוי החיצוני 
זה אומר משהו על הכוח שלך. זה אומר שיש לך את העוצמה הדרושה על מנת להתרפא מהשורש. הסביבה הטראומטית היא 
המקום שבו נוצרה הטראומה, היא השורש שלה. התחושה היא כמו לחיות בערימה של גירוים חיצונים שכל הזמן מגרדים לך 
את הפצעים בנפש. ולמרות זאת, כאשר אתה מסכים לעבור תהליך פנימי ולהתמודד אתה משתמש בהמון כוח ועוצמה. אתה 
מתקדם יותר מהר בתהליך הפנימי שלך כי המוח חשוף כל הזמן לגירוים. השרירים התודעתים שלך מתחזקים יותר מאשר אצל 
אנשים רגילים. אתה מרפא את הפצע השורשי בדיוק במקום שבו הוא נוצר. הריפוי של המחלה מתקבע לאורך זמן כי הטיפול 

התרחש בשורש של הפגיעה.

עבודת המניעה תתאים למצבים שבהם אתה לא רוצה לגרד את הפצעים. אתה מרחיק את עצמך מהשורש של הטראומה 
וזה  אותך.  שיציפו  רגשות  של  בעומק  לגעת  תרצה  לא  שבהם  מצבים  יש  הכלים.  באמצעות  מסגרת  על  שומר  אבל  במכוון 
בסדר גמור יהיו מצבים שהעבודה הפנימית שלך תהיה דווקא להימנע מאותן הצפות. כלים שיתאימו לעבודת המניעה: פיתוח 
תחביבים וכישרונות, פעילות גופנית,ציור, תזונה, צמחי מרפא, שמנים אתרים, תרגילי נשימה, דמיון מודרך ותרגילים נוספים 
בכתיבה ובדיבור. כל התרגילים שלא ישלבו נגיעה עמוקה ברמת הנפש יתאימו גם לשלבים בטיפול שבהם להנמיך את עוצמת 
העבודה הפנימית או להאט את הקצב. תוכל להמשיך לתרגל את הכלים האלו עד שהנפש תתחזק ותוכל לחזור למסגרת של 

תרגול כלים וטיפול. 


