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איך נוצרת תקיעות בחיינו
איך להשתחרר מתקיעות
איך לדעת לקבל החלטות
איך להחזיר את השליטה שלי בחיים
סיכום ומידע להמשך....

קצת עלי...

שמי שרון קוטא ואני מרצה ומאמנת אישית וחוקרת תודעה..

אני מאמנת ומלמדת אנשים איך לצאת מהתקיעות בחיים
ולהתחיל לשלוט בתוצאות שלהם בחיים.
אני עוזרת לנשים לגלות מה הן באמת רוצות ,איך
לקבל החלטות שנכונות עבורן ,להתגבר על כל מחסום.
סיפור חיי -במשך שנים נמנעתי מלומר את דעתי ,פחדתי ממה אנשים
יחשבו עלי או יאמרו עלי ,זה היה כל כך טבוע בי ,עד שהתרחקתי מעצמי.
הריחוק הזה היה גדול כל כך ,עד כדי כך שהיה לי קשה לסמוך על עצמי,
בעיקר בקבלת החלטות בחיים שלי .אבל בתוך תוכי ,תמיד רציתי לפרוץ,
לדבר ,להעז לומר את דעתי ,זה בער בי כל הזמן .הפחד הזה ניהל את חיי
עד שלפני כ  8שנים חליתי בסרטן נדיר ,ואז החל השינוי הגדול אצלי,
נחשפתי לתת מודע והבנתי ממה נבע הפחד שלי ,ולמה הוא ניהל אותי.
אחד הדברים שגיליתי על עצמי היה שהייתי תקועה כל הזמן בפחד הזה
ממה יחשבו עלי .פחד שפשוט מנע ממני לראות הזדמנויות חדשות בחיי,
ולהתנסות.
ברגע ששחררתי את הפחדים והחסמים ,שפע עצום של הזדמנויות
ואפשרויות הגיע אלי ,ההזדמנויות היו שם תמיד ,רק אני לא שמתי לב
אליהן .כיום אני מרגישה חופשיה ,ואני מגשימה את עצמי!
כמנטורית להעצמה אישית ,אני עוזרת לנשים ליצור את החופש שלהן
בחיים ,לסמוך על עצמן ולקבל את עצמן כמו שהן ,להעז ולשחרר את
התלות בפחדים העמוקים שלהן ,לדעת מה הן רוצות ,לא לפחד לבטא בקול
את הרצונות שלהן ,להרגיש שהן יכולות לעשות הכל ,להתמודד עם כל
האתגרים ,ולממש את עצמן .
אני יודעת מניסיון שהשינוי מתחיל בפנים ,וכשזה קורה ,שום דבר לא יכול
לעצור אותך !
אני מזמינה אותך לקרוא את המדריך  ,ליצור את החופש שלך ,לשחרר
את התלות בפחדים שלך ,להשתחרר מהתקיעות ולהתחיל לשלוט
בתוצאות שלך בחיים.
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מהו התת מודע ואיך הוא משפיע עלינו
התת מודע הוא גורם נסתר שקיים אצל כל אחד מאיתנו ומנהל אותנו בחיי היום
יום .הוא מנהל אותנו  95%מהזמן ללא המודעות שלנו.
יש לו שני היבטים עיקריים:
האחד ,הוא יודע מה הכוון הנכון והטוב והמדויק לנו בחיים.
השני ,הוא משמש כארכיון שבו שמורים כל הזיכרונות הטובים והפחות טובים
(שהיו טראומתיים עבורנו) ,תמונות ,אמונות מגבילות ,חוויות ,פחדים שחווינו
בילדות ,שמשפיעים מתוכו על חיינו ,למשל על הבחירות שלנו ,על קבלת
ההחלטות שלנו ,מבלי שאנחנו מודעים לכך.
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איך נוצרת תקיעות בחיינו
כל דבר מתחיל במחשבה .אין דבר עוצמתי יותר משינוי המחשבה שלנו באופן
כללי ,ובעיקר המחשבות שלנו על עצמנו .אנחנו יכולים לשנות כל דבר בחיינו,
כגון השם שלנו ,סביבת המגורים שלנו ,בן הזוג שלנו ,אבל אם לא נשנה את
האופן שבו אנחנו חושבים ,כלפי חוץ דברים ישתנו ,אבל שום דבר
לא ישתנה בתוכנו באמת.
לכל אחד מאיתנו עולות מחשבות על עצמו .המחשבות שעולות שונות מאדם
אחד לאדם אחר .מדוע זה קורה? ואיך זה קשור לתקיעות?
בפרק הקודם הזכרנו את התת מודע .בתת המודע נשמרים זכרונות של חוויות
שחווינו בילדות .התת מודע זוכר בעיקר חוויות שהשפיעו עלינו רגשית בילדות.
המחשבות שעולות לכל אחד מאיתנו ,קשורות לזכרונות ילדות שנשמרו בתת
המודע .לכל אחד חוויות שונות ,ולכן מחשבות שונות.
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למה נוצרת תקיעות בחיינו  -המשך
חשוב שתדעו – רובנו לא זוכרים את חוויות הילדות שלנו ,ובכל זאת ,עולות
לנו מחשבות שמעכבות ומגבילות אותנו .למה זה קורה?
כי אנחנו אולי לא זוכרים ,אבל התת מודע זוכר!
וכשאנחנו נתקלים במצב "דומה" למצב שקרה לנו בילדות ,מיד זיכרון התת
מודע מופעל ,וכתוצאה מכך עולות לנו מחשבות ,ופחדים.
ומה שקורה הוא – נוצר בלבול .קושי לקבל החלטות .תקיעות.
רוב הפחדים שלנו נוצרים מזכרון התת מודע שלנו ,מחוויות העבר שלנו.
כשיש לנו פחד מסוים ,הוא מייצר לנו מחשבה מעכבת.
המחשבה המעכבת יוצרת תקיעות .נוצר ויכוח פנימי ,בתוכנו ,שאינו פתור.
הוויכוח הפנימי הוא המחסום הפנימי שלנו.
הוא עוצר אותנו להחליט!!

אני רוצה

ואם יצחקו עלי
המודע
(אני)

התת מודע
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סיפור מקרה:
הגיע אלי לקוח שרצה להתחיל לדבר מול קהל .אבל כל פעם שהוא חשב על
הרצון הזה שלו ,היתה עולה לו מחשבה "ואם יצחקו עלי" ,שהיתה
גורמת לו לפחד לדבר מול קהל.
למה בכלל עולה לו מחשבה כזו?
בילדות ,המורה ביקשה ממנו לדבר מול הכיתה ,ואז כל הילדים צחקו עליו.
החוויה הזו בילדות ,נצרבה רגשית בתת המודע שלו ,ויצרה פחד ממה אחרים
יחשבו עליו.
ולכן בכל פעם שהוא חושב על הרצון שלו לדבר מול קהל ,עולה שוב המחשבה
שאולי יצחקו עליו כמו שקרה לו בילדות ,וזה יוצר פחד לבצע את מה שהוא
הכי רוצה .הויכוח הפנימי בין הרצון שלו לבין המחשבה המעכבת ולפחד ממה
יקרה ,יוצר אצלו מחסום פנימי.
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מהו הוויכוח הפנימי שלנו?
כדי להשתחרר מהתקיעות ,עלינו לגלות מהו הוויכוח הפנימי שמתנהל בתוכנו,
ולפתור אותו .כשנפתור אותו נפרוץ את המחסום הפנימי
איך נגלה מהו הוויכוח הפנימי שלנו?
הדרך לגלות את הוויכוח הפנימי ולהשתחרר מהתקיעות היא מודעות.
אנחנו לא יכולים לשנות את מה שאנחנו לא מודעים אליו .כלומר ,כשנהיה
מודעים למה חוסם אותנו ,נוכל לשנות את מה שחוסם ולעשות שינוי.
הלקוח שרצה לעלות על במה לא הבין למה עולה לו המחשבה והפחד
שאולי יצחקו עליו .הוא מעולם לא היה על במה ,ואף פעם לא צחקו עליו
כאדם בוגר ,אז למה בכלל הוא חושב ככה? ומה הסיבה שזה מפחיד אותו?
ברגע שהוא הפך להיות מודע לסיפור ילדות שלו ,והבין מהיכן עולות לו
מחשבות כאלה ,הוא לפתע הבין איזה ויכוח פנימי מתנהל בתוכו.
הוא גילה מה המחסום הפנימי שלו.
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לשחרר את המחסום הפנימי  /לשחרר את התקיעות
מהי התגלית המרעישה מבחינתו?
הוא הבין שלמרות שהוא לא היה על במה או מול קהל ,ולא חווה דחייה אמיתית
במציאות מקהל כלשהו ,הוא עדיין מפחד לדבר מול קהל.
הוא הפך להיות מודע כמה חוויות הילדות משפיעות על חייו גם כיום ,כאדם
בוגר.
הוא למד ,כמה חווית הילדות השפיעה עליו ,על המחשבות שלו ,ועל העשייה
שלו .ובנוסף הוא הבין ,שאם הוא לא יפתור את הוויכוח הפנימי בינו לבין
המחשבות המעכבות שלו ,שחוויות הילדות מייצרות לו בחיים ,וישחרר את
המחסום ,הוא ימשיך לפחד.
ואם הוא ימשיך לפחד ,הוא לא יוכל להשיג את מה שהוא הכי רוצה.
מודעות היא המפתח והפתרון לתקיעות בחיינו.
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הפתרון לתקיעות – להיות מודע לסיפור הפנימי
אז מהו הסיפור הפנימי שלנו?
מהו סיפור הילדות שלנו ,שמייצר לנו מחשבות מעכבות ופחדים להעיז ולנסות?
סיפור מקרה:
הגיעה אלי לקוחה מאוד מבולבלת ,מתוסכלת ,היא סיפרה לי שכרגע מערכת
היחסים שלה עם בן הזוג שלה ,לא כמו שהיה בעבר ,יש פחות תשוקה ,יש
מעט תקשורת .היא מתלבטת מה לעשות? היא כבר לא אוהבת אותו ,היא רוצה
לעזוב ,ומפחדת לקבל החלטה.
כל הזמן היו עולות לה מחשבות ,ומה יקרה אם אפרד ממנו? איך אסתדר לבד?
ניסינו יחד להבין למה היא מפחדת? למה עולות לה מחשבות כאלה?
סיפור הילדות שלה -ההורים שלה היו רבים כל הזמן ,הם לא יסתדרו ,ואמא
שלה בחרה להישאר עם אבא שלה ,כי היא פחדה להיות לבד ,לא סמכה על
עצמה שתסתדר.
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להיות מודע לסיפור הפנימי  -המשך
הלקוחה שלי כילדה ,חוותה את הפחד של אמא שלה להיות לבד ,את חוסר
הבטחון שלה ,את הפחד של אמא שלה לסמוך על עצמה.
החוויה הזו משפיעה על הלקוחה שלי היום בדיוק כמו שהשפיעה עליה בעבר.
היא יצרה בה פחד להיות לבד ,פחד לסמוך על עצמה.
מה האבסורד –
שבכל חייה הבוגרים היא ידעה לקבל החלטות לבד ,היא הצליחה לסמוך על
עצמה בכל החלטה אחרת שלקחה בחיים שלה ,בעיקר בקריירה.
אז למה כשזה מגיע לזוגיות ,היא נתקעת? בגלל חוויות הילדות שלה ,הן
נשמרו בזיכרון תת המודע שלה.
ברגע שהיא הפכה מודעת לסיפור הפנימי שהיא מספרת לעצמה ,ברגע שהבינה
שזה סיפור ילדות ,שעולה כל פעם מהתת מודע ומנהל אותה ,היא הצליחה
לעשות שינוי.
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להיות מודע למחשבות המעכבות
חוויות הילדות השמורות בתת מודע מייצרות את המחשבות המעכבות שלנו
סיפור מקרה:
לקוח שהגיע אלי וסיפר לי שהוא מאוד רוצה להצליח לדבר כשהוא נמצא עם
אנשים אחרים ,או להתחיל לפתוח בשיחה כשהוא נמצא עם חברים .משהו עצר
אותו לעשות את זה ,וזה כבר הפריע לו מאוד ,הוא רוצה לשנות את זה ,אבל הוא

לא מצליח.
סיפור ילדות -אבא שלו כל הזמן דאג לומר לו כשהוא היה ילד ,שהוא מאכזב אותו,
שכל מה שהוא עשה או אמר תמיד אכזב את אבא שלו .גם בסביבה שלו הוא תמיד
קיבל את ההרגשה שהוא מאכזב ,מאכזב בלימודים ,מאכזב בהתנהגות ,מאכזב
באיך שהוא מדבר ,או במה שהוא אומר.
הפחד לאכזב נצרב ריגשית בתת מודע שלו ,והשפיע על כל חייו .כמובן ,לפני שהוא
הפך מודע לסיפור הפנימי שלו ,הוא לא הבין למה הוא תקוע בשיחה עם אחרים.
הוא לא הבין למה עולות לו מחשבות "ואם יחשבו שמה שאני אומר זה טיפשי" ,או
"אם יצחקו על מה שאני אומר" או "ואולי הם יחשבו שאני טמבל" ועוד ועוד כאלה
מחשבות.
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להיות מודע – לשנות נקודת מבט
המחשבות המעכבות האלה גרמו לו לפחד לדבר מול חברים או קבוצת אנשים.
הוא הבין שהמחשבות האלה עולות לו כי הוא מפחד לאכזב אחרים ובעיקר
לאכזב את עצמו ,ולכן העדיף לשתוק .לא להעמיד את עצמו במצב כזה שוב.
המודעות למחשבות המעכבות ולסיפור הפנימי שמייצר אותן ,עזר לו להשתחרר
מהן.

בתור אדם בוגר ,בגלל שרוב הזמן בחר לשתוק ,הוא לא חווה אכזבה .אבל השתיקה
הזו פגעה בזוגיות שלו ,ביצירת קשרים חברתיים ,בקשרים עם חברים לעבודה,
והוא רצה לשנות את זה.
חייו השתנו מקצה לקצה ,ברגע שהוא הפך מודע.
הוא הבין שסיפור הילדות כל כך משפיע עליו היום ,על אף שהוא התבגר ,והשתנה
מאוד עם השנים ,מאז שהיה ילד.
הוא הבין שמה שהיה הוא לא בהכרח מה שיהיה .ושהכל תלוי בנקודת המבט שלו,
במודעות.
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אני זוכרת איך...
אני זוכרת איך בכל פעם שרציתי לומר את דעתי ולבטא את עצמי ,היו
מתחילות לעלות לי מחשבות כמו" ,ומה אם לא יאהבו אותי"" ,ומה אם יצחקו
עלי"" ,ומה יחשבו עלי" ,ועוד....והמחשבות האלה היו משפיעות עלי כל כך,
שזה היה גורם לי לשתוק ,ולבחור לא לבטא את עצמי .הרגשתי שהוויכוח הזה
בין הרצון שלי לבטא את עצמי לבין הפחד ממה יחשבו או יאמרו עלי ,ניהל
אותי ושלט בחיים שלי ,ומנע ממני להתקדם ולהגשים את עצמי..
ברגע שהבנתי שהמחשבות והפחדים האלה קשורים לחוויות ילדות שנמצאים
בזכרון תת המודע שלי ,הצלחתי לפתור את הוויכוח הפנימי שלי ,והפחד נעלם.
היום אני מרצה מול קהל ללא פחד .אני היום שולטת בחיים שלי.
לכן ,ככל שנקדים להכיר ולהיות מודעים לסיפור הפנימי שלנו ,ונדע לזהות
את המחשבות המעכבות והוויכוח הפנימי שהוא יוצר עבורנו ,נוכל
להשתחרר מהתקיעות ,ולהחזיר מהר יותר את השליטה על חיינו,
לדעת מה אנחנו רוצים!
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הלוגו שלך
אני רוצה לדעת איך לקבל החלטות
האם את מרגישה שבכל פעם שאת מגיעה לצומת קבלת החלטות ,את מוצאת את
עצמך מתלבטת רבות ,חוששת ,מלאת ספקות ,וחסרת בטחון להחליט?
היכולת שלנו לקבל החלטות נובעת מהביטחון העצמי שלנו ,והיכולת שלנו לסמוך
על עצמנו .הביטחון העצמי והיכולת לסמוך נבנים מתוך זכרון חוויות הילדות
שקיים בתת המודע שלנו.
ברגע שאנחנו רוצות לקבל החלטות ,מתחיל הוויכוח הפנימי שמנהל אותנו והוא מונע
מאיתנו לדעצ מה אנחנו רוצה ,וזה יוצר עבורנו קושי החליט.
סיפור מקרה:
לקוחה שכל חייה היתה אישה מרצה ,שדאגה כל הזמן לרצות אחרים במקום את
עצמה ,וכל זאת כדי שיאהבו אותה ולא תרגיש דחויה .מה שקרה ,שהרצון לרצות
אחרים יצר אצלה בלבול ,היא כבר שכחה מה היא רוצה באמת לעצמה ,וגרם לה
פחות ופחות לסמוך על עצמה .כדי לדעת לקבל החלטות שנכונות עבורנו ,עלינו קודם
כל לסמוך על עצמנו .
סיפור ילדות  -הלקוחה עברה חרם בילדות ,חוותה דחייה ולכן היא הפכה לאישה
מרצה .היא התחילה לרצות אחרים כדי שיאהבו אותה ,כדי שלא תחווה שוב את
אותם רגשות של דחייה שחוותה בילדותה כשעברה חרם .ברגע שהיא הפכה מודעת
לסיפור הפנימי ,והבינה שזה משפיע עליה לסמוך על עצמה ולקבל החלטות ,התחילו
חייה להשתנות.
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הלוגו שלך
לסמוך על עצמך ולדעת מה את רוצה
בתהליך שעברנו יחד ,ברגע שהלקוחה הבינה ,מה הסיפור שלה ,אילו חוויות ילדות
יצרו את הפחד הזה ,היא הצליחה להשתחרר מהפחד ,ולהתחיל לסמוך על עצמה.
הצעד הראשון להתחיל לסמוך על עצמך הוא להבין ,לקבל ,ולדעת שיש לזה סיבה,
שיש סיפור פנימי/ויכוח פנימי שמנהל אותנו ,שגורם לנו להיות הרבה פעמים
בבלבול ,לא לדעת מה אנחנו רוצים ,מה שמקשה עלינו לסמוך על עצמנו ולקבל
החלטות בקלות .אפשר לשנות את זה!!!
תרגיל טוב להתחיל ,לומר לעצמך את הדבר הבא:
כל החלטה שאני מקבלת ,היא טובה עבורי .גם אם ההחלטה לא היתה מושלמת
היא בוודאי תרמה לי בהרבה מובנים ,והזיזה אותי מהמצב בו הייתי לפני קבלת
החלטה .להמשיך ולומר" ,כשקיבלתי את ההחלטה סמכתי על עצמי ,לכן מאותו רגע
אני משחררת כל ספק או רגשות אשמה ,ונותנת לזמן וליקום לעשות את שלו .ואם
מה שהחלטתי לא היה מדויק עבורי ,בכל מקרה ,התקדמתי עוד קצת לכוון
המטרה שלי ,ובפעם הבאה אדע יותר טוב מה להחליט עבורי".
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אני רוצה להחזיר את השליטה שלי בחיים שלי
האם גם את מרגישה לפעמים שאיבדת שליטה על החיים שלך? שאת מנסה כל
פעם להשיג את מה שאת רוצה ואת לא מצליחה? שמשהו אחר מנהל אותך בחיים ,
במקומך?
את לא לבד! גם אני הרגשתי כך בתחילת דרכי...
תחושת השליטה על החיים שלנו ולדעת מה אנחנו רוצות להשיג קשורה קשר
ישיר לתת מודע שלנו ,למחשבות המעכבות ,לפחדים שלנו וליכולת שלנו לקבל
החלטות.
כשהתת מודע מנהל אותנו ולא אנחנו מנהלות אותו ,אנחנו מרגישות בעצם
שאנחנו מאבדות שליטה על החיים שלנו ,מבולבלות ,ולא יודעות מה אנחנו רוצות.
כי מה שקורה זה ,כשאנחנו רוצות משהו ,ובמקביל עולות מחשבות מעכבות מתוך
התת מודע שלנו ,נוצר בלבול .המחשבות מערערות את הבטחון שלנו בעצמנו ,ונוצר
מצב שאנחנו לא יודעות מה אנחנו רוצות באמת לעצמנו ..הבלבול הזה יוצר אצלנו
תחושה של תסכול וחוסר שליטה .כי כשאנחנו מבולבלות ,אנחנו לא יודעות מה
אנחנו רוצות ,ולכן גם לא יודעות לקבל החלטה.
להיות מודע לסיפור הפנימי שלנו שיוצר את המחשבות והפחדים שלנו ,יעזור לנו
לשחרר אותם ולהחזיר שליטה לחיינו!
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הלוגו שלך
אני רוצה לעזור לך
האם מכירה את הסיפור הפנימי שלך?

האם את יודעת מה את רוצה?
אני מקווה שהמדריך עזר לך ונגע בדיוק בבעיה שלך..
את בוודאי מבינה שהמדריך נוגע רק בנקודות בודדות.
בהדרכה אישית וליווי מקצועי נוכל להגיע לתהליך הרבה יותר עמוק
ומותאם בדיוק עבורך.
אני מזמינה אותך להירשם ולקבל ממני במתנה
שיחת אבחון וייעוץ טלפוני ראשוני– מתנה לזמן מוגבל !
לחצי על הקישור למטה והרשמי לשיחת ייעוץ
*המתנה לזמן מוגבל

הרשמי וגלי איך
לצאת מתקיעות
ולהחזיר את

השליטה בחיים
לידיים שלך

אני רוצה ייעוץ טלפוני
ללא תשלום
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