מומחה לתכנון זמן הרצה בפני תלמידיו ועל מנת
להבהיר את דבריו נתן את ההדגמה הבאה:
הוא הניח על השולחן צנצנת בעלת נפח של כארבעה
ליטר ופתח רחב.
לאחר מכן הוציא תריסר אבנים בגודל של אגרוף והניחן
אחת אחת בצנצנת.
כשהצנצנת הייתה מלאה ,ולא ניתן היה להכניס אבנים
נוספות ,שאל המרצה:

האם הצנצנת מלאה?
התלמידים כאחד השיבו :כן.
האמנם? שאל המרצה.
הוא הוציא מתחת לשולחן דלי של חצץ גרוס ושפך את
חלקו לתוך הצנצנת.
הוא טלטל את הצנצנת כך שאבני החצץ מצאו את
מקומן בין האבנים הגדולות.

אז שאל :האם הצנצנת מלאה?

התלמידים אשר הבינו את שיטתו השיבו:

מן הסתם לא.
המרצה הוציא מתחת לשולחן דלי חול ושפך את החול
לתוך הצנצנת.
החול מילא את החללים בין האבנים הגדולות והחצץ.
שוב שאל המרצה:

האם הצנצנת מלאה?
לא! -צעקה הכיתה.אז לקח קנקן מים והערה את
תכנו לתוך הצנצנת עד שהתמלאה עד שפתה.
הוא התבונן בכיתה ושאל:

מה מטרת ההצגה הזו?
סטודנט חרוץ ענה:

אין זה משנה עד כמה סדר יומך עמוס,
אם תתאמץ תמיד תוכל לעשות דברים
נוספים.

לא -השיב המרצה -לא זאת הנקודה.
ההצגה מלמדת אותנו שאם לא תניח
את האבנים הגדולות תחילה ,לא
תצליח להכניסן לעולם.
אם תטרח על החצץ והחול ,תמלא את
חייך בדברים קטנים שאינם באמת
חשובים לך ,ולעולם לא תפנה לך זמן
איכותי הנחוץ לך בשביל הדברים
החשובים לך.
)להקראה משותפת:

קריין -מרצה -תלמידים -סטודנט חרוץ(.

נקודת בחירה -חשבון של רווח והפסד -החופש לבחור

תארו לעצמכם שיש בנק המזכה אתכם בכל בוקר
בסכום של .₪ 86,400
היתרה אינה עוברת מיום ליום
בכל לילה ,כל סכום שלא הוצאתם במשך היום-
נמחק.
מה הייתם עושים?
מוציאים כל שקל ,כמובן!
לכל אחד מאיתנו בנק שכזה :שם הבנק -זמן!
בכל בוקר אנו מזוכים ב 86,400שניות.
בכל לילה ,מה שלא נוצל לטובה ,הולך לאיבוד.
היתרה אינה עוברת ליום שלמחרת.
בכל יום נפתח החשבון מחדש.
בכל לילה מה שנותר -נמחק.
אם לא השתמשתם במה שהיה בחשבון -ההפסד
כולו שלכם.
האתמול הוא היסטוריה
המחר אינו ידוע
היום הוא מתנה
לכן באנגלית ,קוראים לזמן הווה.present :

כדי לדעת מה ערכה של שנה-
שאלו ילד שנשאר כיתה
כדי לדעת מה ערכו של חודש-
שאלו אישה שילדה פג
כדי לדעת מהו ערכו של שבוע-
שאלו אדם שנסחף לאי בודד
כדי לדעת מה ערכו של יום-
שאלו אדם שהיה בכלא בטעות
כדי לדעת מהי ערכה של שעה-
שאלו ילד שצם בפעם הראשונה
כדי לדעת מה ערכה של דקה-
שאלו אדם שפספס את הרכבת
כדי לדעת מהי ערכה של שנייה-
שאלו אדם שניצל מתאונת דרכים
כדי לדעת מהי ערכה של מאייה-
שאלו ספורטאי שהגיע למקום השני.

היחס לזמן,
מה שמבטא למעשה את היחס לחיים עצמם,
הוא ניגוד נוסף שיש בין תורתנו לתרבות
ה"תקשורת".
באותה תרבות המטרה היא לבלות את הזמן ,לא
להותיר זמן פנוי מבלי בידור ובילוי בנעימים.
ואילו בתורתנו ,זמן חייו של אדם יקר מאד הוא
וכל רגע בו צריך להיות מנוצל כראוי.
הזמן הפנוי היקר שהאדם זכה לו בעידן המודרני
עם צמצום שעות העבודה ,שצריך היה להיות
מוקדש לעמל תורה ליצירה רוחנית ולמחשבה
פוריה -מבוזבז על בידור שטחי שאינו בנוי על
ערכים
מוסריים ורוחניים...
על פי תורתנו מטרת החיים אינה רק בילוי
בנעימים אלא יש בהם ייעוד חשוב שאליו האדם
חותר כל ימיו ולו מקדיש הוא את זמנו.
)הרב חיים סבתו "אל תרבותנו המקורית"(.

לפנייך
שני עיגולים
המחולקים ל 24-חלקים.
כל עיגול כזה הוא "עוגת הזמן" שלך.
כל חלק בעיגול מייצג שעה אחת ביממה.
חשבי על הדברים השונים שאת עושה במהלך יממה שגרתית
וצבעי בצבעים שונים את מספר השעות שאת מקדישה לכל סוג
של פעילות) .למשל  8שעות שינה צבעי בירוק ,שעתיים שיעורי
בית צבעי בכחול ,פעילות בתנועת נוער צבעי בכתום .וכו'...על
פי מה שאת עושה ביממה שלך(.
על העיגול השני עשי אותו דבר )צביעת שעות פעילות
שונות בצבעים שונים( לגבי יממה
ב"חופש הגדול".

נקודות למחשבה

מה "האבנים הגדולות" שלך?
)את מניחה אותן ראשונות כי אם לא תעשי
אותן הכי תצטערי(
מה "האבנים הקטנות"?
מה החול? והמים?
מה הניגוד בין מטרת הזמן בתרבות היהודית
לבין מטרת הזמן בתרבות המתוקשרת?
כתבי  3דברים שבעינייך לעשות אותם יהיה
ניצול זמן ו 3דברים אחרים שבעינייך יהיו
"בזבוז זמן"

ההווה הוא מתנה...
איזו מתנה את יכולה לתת לעצמך בחופשה?
)משהו מיוחד שישמח אותך מאד לעשות או

בדרך כלל אני ערה בחופש יותר
שעות ביממה מאשר בזמן הלימודים

או
אני ערה בחופש פחות שעות מאשר
בזמן הלימודים
הנטייה הטבעית שלי היא לנצל כל
רגע ובחופשה עליי להירגע

או
ארצה לקום מוקדם בבוקר
ולנצל את הזמן

או
הכיף של החופש הוא לקום מאוחר
ולא להיות בלחץ

הנטייה הטבעית שלי היא להימרח
ולבזבז זמן ואם לא אעשה תוכניות
מראש ,אצטער בסוף.

ערה יותר

ערה פחות

קמה מוקדם

קמה מאוחר

להירגע

להכין תוכנית

להירגע

להירגע

להכין תוכנית

להכין תוכנית

קמה מוקדם

קמה מאוחר

קמה מוקדם

ערה יותר

ערה פחות

קמה מאוחר

להירגע

להכין תוכנית

ערה יותר

קמה מוקדם

קמה מאוחר

ערה פחות

ערה יותר

ערה פחות

מה "האבנים הגדולות" שלך?
)את מניחה אותן ראשונות
כי אם לא תעשי אותן הכי תצטערי(
מה "האבנים הקטנות"? מה החול? והמים?

מה "האבנים הגדולות" שלך?
)את מניחה אותן ראשונות
כי אם לא תעשי אותן הכי תצטערי(
מה "האבנים הקטנות"? מה החול? והמים?

מה הניגוד בין מטרת הזמן בתרבות היהודית לבין
מטרת הזמן בתרבות המתוקשרת?

מה הניגוד בין מטרת הזמן בתרבות היהודית לבין
מטרת הזמן בתרבות המתוקשרת?

כתבי  3דברים שבעינייך לעשות אותם יהיה ניצול
זמן ו 3דברים אחרים שבעינייך יהיו "בזבוז זמן"

כתבי  3דברים שבעינייך לעשות אותם יהיה ניצול
זמן ו 3דברים אחרים שבעינייך יהיו "בזבוז זמן"

ההווה הוא מתנה...
איזו מתנה את יכולה לתת לעצמך בחופשה?
)משהו מיוחד שישמח אותך מאד
לעשות או לחוות(.

ההווה הוא מתנה...
איזו מתנה את יכולה לתת לעצמך בחופשה?
)משהו מיוחד שישמח אותך מאד
לעשות או לחוות(.

מה "האבנים הגדולות" שלך?
)את מניחה אותן ראשונות
כי אם לא תעשי אותן הכי תצטערי(
מה "האבנים הקטנות"? מה החול? והמים?

מה "האבנים הגדולות" שלך?
)את מניחה אותן ראשונות
כי אם לא תעשי אותן הכי תצטערי(
מה "האבנים הקטנות"? מה החול? והמים?

מה הניגוד בין מטרת הזמן בתרבות היהודית לבין
מטרת הזמן בתרבות המתוקשרת?

מה הניגוד בין מטרת הזמן בתרבות היהודית לבין
מטרת הזמן בתרבות המתוקשרת?

כתבי  3דברים שבעינייך לעשות אותם יהיה ניצול
זמן ו 3דברים אחרים שבעינייך יהיו "בזבוז זמן"

כתבי  3דברים שבעינייך לעשות אותם יהיה ניצול
זמן ו 3דברים אחרים שבעינייך יהיו "בזבוז זמן"

ההווה הוא מתנה...
איזו מתנה את יכולה לתת לעצמך בחופשה?
)משהו מיוחד שישמח אותך מאד
לעשות או לחוות(.

ההווה הוא מתנה...
איזו מתנה את יכולה לתת לעצמך בחופשה?
)משהו מיוחד שישמח אותך מאד
לעשות או לחוות(.

...לא לאבל של בטלה הנך נקרא
אף לא להביט אחורנית להתעטף יגון
ולהזיל דמעה של כאב
לזכר גדולי העבר שהלכו ואינם.
כי אם ,בתענית אתה שרוי בימי הזכרון
הללו של חורבן ציון וירושלים.
הצום הזה מפנה את מבטך קדימה
להזכירך כי לא לנצח נפלו ציון וירושלים
רק בידך הדבר וירושלים קום תקום
התבונן ודע כי הנך צם כדי להבהיר לעצמך
שגם היום עדיין קשור תפקידך בשואה זו
וכדי שתחזור ותשנן זאת לעצמך עד אשר
יושלם גורלך
ותבין את תפקידך
ותעמוד בו
)רש"ר הירש(.

זה עצוב!
אנשים שנאו אחד את השני
את מי אתה שונא? אהבת אותו אתמול,
איך יתכן שאתה שונא אותו היום?
אם פעם אהבתם מישהו איך אתם יכולים
לשנוא אותו?
אנחנו חיים בעולם עם הרבה כוסות שבורות
בתים שבורים
ילדים שבורים
יהדות שבורה...
ירושלים יכולה להיבנות רק מאנשים
שיכולים לקחת כוסות שבורות ולבנות מהן
בית מקדש
)הרב קרליבך בברכה לחתן וכלה(

שבעה עשר בתמוז חמישה דברים אירעו בו:
נשתברו הלוחות
בטל התמיד מבית ראשון
הובקעה ירושלים בחורבן שני
שרף אפוסטומוס הרשע ספר תורה
העמיד צלם בהיכל
תשעה באב חמישה דברים אירעו בו:
נגזר על ישראל במדבר שלא ייכנסו לארץ
חרב הבית בראשונה
חרב הבית בשנייה
נלכדה ביתר
שרף טורנוסרופוס את ההיכל
)על פי מסכת תענית פרק ד משנה ו(

למחרתו של יום החורבן.
זכורני ,תינוק ממש הייתי ,אפשר בן ארבע ,אפשר
בן חמש.
משעבר הסיוט סוף סוף ,למחרת התענית ,לאחר
שלושת השבועות שבהם לא התרנו לעצמינו שום
מותרות ,חשקה נפשי בסוכרייה.
פשוט -סוכרייה
אותה לא טעמנו כל אותם הימים ,מפני שהיה בזה
תענוג יתר.
בבוקר היה הדבר ,ביקשתי את הסוכרייה ,וכבר
הושטתי את ידי-
אמר אבא :עוד לא ,בית המקדש בוער עדיין,
עד הצהריים!
עיניו מלאו צער ויגון עולמים כאילו התבערה
משתוללת זה עתה בתוך הבית ממש וכל היפה
והטהור בעולם עולה עימה באש.
ואף אני הרגשתי כך ,שהבית בוער עדיין,
בוער מתחת לרגליים ,בוער מכל העברים,
עודנו בוער -עד הלום...

זה עצוב!
אנשים שנאו אחד את השני
את מי אתה שונא? אהבת אותו
אתמול ,איך יתכן שאתה שונא אותו
היום?
אם פעם אהבתם מישהו איך אתם
יכולים לשנוא אותו?
אנחנו חיים בעולם עם הרבה כוסות
שבורות
בתים שבורים
ילדים שבורים
יהדות שבורה...
ירושלים יכולה להיבנות רק מאנשים
שיכולים לקחת כוסות שבורות
ולבנות מהן בית מקדש
)הרב קרליבך בברכה לחתן וכלה(

ואם נחרבנו
ונחרב העולם עימנו
בשנאת חינם
ניבנה
וייבנה העולם עימנו
באהבת חינם
)הראי"ה קוק(

משנכנס
אב
ממעטין
בשמחה
)תענית ד ,ו(

כל
המתאבל
על ירושלים
זוכה ורואה
בשמחתה
)תענית ל ע"ב(

נקודות למחשבה
קראי כתבה אחת )או יותר( מהעיתון שמתעד
את תקופת החורבן.
האם את חשה הזדהות עם האירועים?
האם זה מזכיר לך דברים שקרו גם
בתקופות נוספות?
למה לא מתחתנים בשלושת השבועות?
באיזה מובן חתונות הן "בניין ירושלים"?

"ימי בין המצרים" או "שלושת השבועות"
מהווים כשליש מחופשת הקיץ.
איך את מתייחסת לפער שבין הציפייה
לכיף ולבילויים בקיץ לבין ההלכות של
שלושת השבועות ותשעת הימים ואווירת
האבלות?

כיצד הגיע אביו של הילד לעומק התחושות
שהוא מבטא כלפי החורבן?

למה מתכוון רש"ר הירש כשהוא מבקש
לראות אבל משמעותי? איך עושים זאת?

רעיונות למעשים שאפשר לעשות בקיץ
להגברת אהבת חינם.

להשתתף בקריאת מגילת איכה
וקינות רק בערב תשעה באב

או
להשתתף גם בתפילת שחרית
בתשעה באב עם איכה וקינות
להתייחס לשלושת השבועות
כזמן שעוצר את הכיף של החופש

או
להתייחס לימי בין המצרים כזמן
תשובה ,חשבון נפש וחיבור לכלל
ישראל
מרגישה שיש בחיי ובחיים בישראל יותר
סיטואציות של שנאת חינם

או
מרגישה שיש בחיי ובחיים בישראל יותר
מצבים של אהבת חינם

איכה רק בערב

איכה גם בבוקר
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איכה רק בערב

איכה גם בבוקר

קראי כתבה אחת )או יותר( מהעיתון שמתעד את
תקופת החורבן.
האם את חשה הזדהות עם האירועים?
האם זה מזכיר לך דברים שקרו גם בתקופות נוספות?

קראי כתבה אחת )או יותר( מהעיתון שמתעד את
תקופת החורבן.
האם את חשה הזדהות עם האירועים?
האם זה מזכיר לך דברים שקרו גם בתקופות נוספות?

למה לא מתחתנים בשלושת השבועות?
באיזה מובן חתונות הן "בניין ירושלים"?

למה לא מתחתנים בשלושת השבועות?
באיזה מובן חתונות הן "בניין ירושלים"?

"ימי בין המצרים" או "שלושת השבועות" מהווים
כשליש מחופשת הקיץ.
איך את מתייחסת לפער שבין הציפייה לכיף ולבילויים
בקיץ לבין ההלכות של שלושת השבועות ותשעת
הימים ואווירת האבלות?

"ימי בין המצרים" או "שלושת השבועות" מהווים
כשליש מחופשת הקיץ.
איך את מתייחסת לפער שבין הציפייה לכיף ולבילויים
בקיץ לבין ההלכות של שלושת השבועות ותשעת
הימים ואווירת האבלות?

כיצד הגיע אביו של הילד לעומק התחושות שהוא
מבטא כלפי החורבן?

כיצד הגיע אביו של הילד לעומק התחושות שהוא
מבטא כלפי החורבן?

למה מתכוון רש"ר הירש כשהוא מבקש לראות אבל
משמעותי? איך עושים זאת?

למה מתכוון רש"ר הירש כשהוא מבקש לראות אבל
משמעותי? איך עושים זאת?
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למה לא מתחתנים בשלושת השבועות?
באיזה מובן חתונות הן "בניין ירושלים"?

למה לא מתחתנים בשלושת השבועות?
באיזה מובן חתונות הן "בניין ירושלים"?

"ימי בין המצרים" או "שלושת השבועות" מהווים
כשליש מחופשת הקיץ.
איך את מתייחסת לפער שבין הציפייה לכיף ולבילויים
בקיץ לבין ההלכות של שלושת השבועות ותשעת
הימים ואווירת האבלות?

"ימי בין המצרים" או "שלושת השבועות" מהווים
כשליש מחופשת הקיץ.
איך את מתייחסת לפער שבין הציפייה לכיף ולבילויים
בקיץ לבין ההלכות של שלושת השבועות ותשעת
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כיצד הגיע אביו של הילד לעומק התחושות שהוא
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טיפוסי קבלת החלטות:
 .1אמיר המהיר
מחליט כמה שיותר מהר ,לא משנה
מה ,העיקר לא להיות במצב עמימות
והתלבטות ,שלא יכול לסבול.
 .2אהרון ברגע האחרון
מחכה עד הרגע האחרון האפשרי ,ואז
מחליט ,לא משנה מה.
 .3ורד יוצאת למרד
תמיד תחליט ההפך מכולם ,רק בשביל
להיות שונה.
 .4משולם המושלם
מנתח ובודק את כל הצדדים כדי
להגיע להחלטה מושלמת.

 .5ניצה אינטואיציה
בוחרת לפי רגש פנימי .לפי מה
שמרגיש נכון.
 .6אסתר ירוק יותר
תמיד חושבת שהיה טוב יותר לבחור
באלטרנטיבה השנייה .בוחרת ומיד
מתחרטת.
 .7נטע רולטה
משאירה הכל לגורל ולמזל .לא
מחליטה בעצמה.
 .8גילי -אתה תגיד לי
משאיר את ההחלטה לאחרים; חברים,
הורים ,מורים ,מדריכים -כל מי שבעל
סמכות.

הרמב"ם מתאר שני טיפוסים של
גדלות אישית:
החסיד המעולה והמושל בנפשו.
החסיד המעולה עושה את הטוב
והישר כדבר טבעי ומובן מאליו,
טובו נובע ממהותו.
המושל בנפשו הוא היפוכו של
החסיד המעולה.
הוא כובש את טבעו ,עוקר מתוכו
את הרע ,וממלא עצמו בטוב ,כובש
ומגבש את עצמו מחדש ,וכך
משליט את התורה על עצמו.

התאימי בין הדברים שכתב
הרב דסלר על
"נקודת הבחירה"
לבין ההסברים של כל
פיסקה בלשון פשוטה יותר
)הניחי את ה"תרגום" על
הפיסקה המקורית(

...רוב בני אדם ,אם גם חונכו
למצוות ומעשים טובים ,יעשו
מצוות אנשים מלומדה...בחירת
הטוב ,כמעט שאין להם ,כי לעיתים
רחוקות מאד יגיעו למלחמת
היצר.אשרי האדם אשר...ישים
מבטו לעלות מעלה מעלה הן
במעשה הן בכוונת הלב...וכאשר
ירבה ככה תורה ומצוות  ,כל אלה
תהיינה עשויות בבחירה ,מתוך
מלחמת היצר ונמצא שכל מעשיו
תהיינה זכויות .כפי רוחב חזית
המלחמה יתרבה המקום למעשי
גבורה ויגדל ערך הניצחונות.
)הרב אליהו דסלר
"קונטרס הבחירה"(.

נקודה זו של הבחירה אינה עומדת על
מצב אחד כי בבחירות הטובות האדם
עולה למעלה היינו
שהמקומות שהיו מערכת המלחמה
מקודם ,נכנסים לרשות היצר הטוב,
ואז המעשים הטובים שיוסיף לעשות
בהם יהיה בלי שום מלחמה ובחירה
כלל.
יש אשר יתחנך האדם להרבה מן
הטוב עד שהוא בטוח בו ... .כל אדם
יש לו בחירה במקום נקודת בחירתו.
אבל מקום הנקודה מוכן הוא מקודם
אם על ידי בחירותיו
הקודמות אשר הוא בעצמו השיב על
ידן את נקודת בחירתו למעלה או
למטה ואם על ידי הסיבות אשר ניתנו
לו מן השמיים ,ששמוהו בסביבה
שנתחנך בה מילדותו.

כששני עמים נלחמים ,הנה
המלחמה היא במקום המערכה ,כל
מה שאחורי צבא העם האחד הוא
כולו תחת רשותו ואין לו שום ניגוד
כלל ,וכן מה שהוא מאחורי השני
כולו ברשות השני .אם האחד ינצח
פעם בקרב ,וידחה את השני מרחק
מה ,אזי בהתחדש הקרב יהיה
במקום שיעמדו שניהם אז...
כל אדם יש לו בחירה .היינו בנקודת
פגישת האמת שלו עם האמת
המדומה ,תולדת השקר.
אין הבחירה שייכת אלא בנקודה
שבין צבאו של היצר הטוב לצבאו
של היצר הרע.

...רוב בני אדם ,אם גם חונכו
למצוות ומעשים טובים ,יעשו
מצוות אנשים מלומדה...בחירת
הטוב ,כמעט שאין להם ,כי לעיתים
רחוקות מאד יגיעו למלחמת
היצר.אשרי האדם אשר...ישים
מבטו לעלות מעלה מעלה הן
במעשה הן בכוונת הלב...וכאשר
ירבה ככה תורה ומצוות  ,כל אלה
תהיינה עשויות בבחירה ,מתוך
מלחמת היצר ונמצא שכל מעשיו
תהיינה זכויות .כפי רוחב חזית
המלחמה יתרבה המקום למעשי
גבורה ויגדל ערך הניצחונות.
)הרב אליהו דסלר
"קונטרס הבחירה"(.

בזמן מלחמה בין מדינות הקרב הוא
בחזית .לא "כל הארץ" נלחמת
ב"כל הארץ" .רק ברצועת הקרקע
שבה נפגשות שתי הארצות
)המדינות( מתחולל הקרב.
כשאדם צריך לבחור ולהחליט אם
להתנהג באופן אחד או באופן אחר
הוא לא שואל את עצמו על כל
מערכת האמונות והדעות שלו ובוחר
בה מחדש ,הוא רק מצוי במאבק על
הנקודה הספציפית הזו שאותה הוא
צריך להכריע כעת.

כל הבחירות שכבר עשית בעבר
והוכרעו לצידו של הטוב הם כבר
חלק ממך .נקודת הבחירה עולה
בדרגה בכל בחירה ובחירה.
רוב המעשים שאנו עושים ביום יום
אנו כבר לא בוחרים בהם .אחרי
שבחרנו פעם אחת ,או שגדלנו כך,
הם הטבע שלנו .הבחירה היא
כשמגיעה סיטואציה חדשה שיכולה
להגביהה או להנמיך אותנו.
כדי להתקדם בחיים מבחינה רוחנית
צריך לשאוף להגביהה כל הזמן את
נקודת הבחירה לעבר הכרעות שאינן
ההרגל או הטבע שלך .להרגיש
שאתה באמת מתלבט בין טוב לרע,
בין טוב לטוב יותר ,ומכריע.

נקודות למחשבה
הזכרי בבחירה שבחרת לאחרונה.
האם היה קשה או קל להכריע?
מה היו השיקולים לכל כוון?
איזה שיקול עזר לך להכריע?
חשבי איפה נמצאת "נקודת הבחירה" שלך?
מה החזיתות שבהן את מתמודדת ,בתחומים שונים?
כלפי איזה מצוות את "חסיד מעולה"
)עושה אותן באופן טבעי ובכלל לא מהרהרת לגביהן(
וכלפי איזה מצוות את "מושל בנפשו"
)מתחשק לנסות אחרת אבל עוצרת בגלל צו ה'(.
מי בוחר יותר פעמים ,חסיד מעולה או מושל בנפשו?
האם בחופש יש יותר סיטואציות שדורשות
בחירה והתמודדות?
האם זיהית את עצמך בתוך אחד
מהטיפוסים מבחינת הרגלי קבלת החלטות?
האם את רוצה לשנות את אופן קבלת ההחלטות שלך?
האם החופשה היא הזדמנות טובה לכך?

אני רוצה לחיות ולפעול מתוך
תחושה ותודעה של בחירה

או
אני רוצה לזרום ולא להתעמק
בכל נושא ולהכריע בין טוב
לטוב יותר

אני מאד אוהבת לבחור וזה חשוב לי

או
אני ממש מעדיפה שיחליטו בשבילי

אני רואה באור חיובי יותר את
"החסיד המעולה" שבטבע שלו
נמשך למצוות

או
אני מעריכה יותר את "המושל בנפשו"
שכל קיום מצווה כרוך
בהתגברות על יצר

אני מסכימה ש"נקודת הבחירה"
נמצאת רק ב"חזית"-
בהתמודדות נקודתית
או
אני מרגישה שבכל יום ורגע יש "מלחמה"
על השטח כולו ,אין אמיתות
מוחלטות שכבר נתקבעו.

כל הזמן לבחור

להשתדל לזרום

אוהבת להחליט

שיחליטו בשבילי
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הכל נידון בכל עת

חסיד מעולה

מושל בנפשו

חסיד מעולה

אוהבת להחליט

שיחליטו בשבילי

מושל בנפשו

כל הזמן לבחור

להשתדל לזרום

אוהבת להחליט

נקודת בחירה בחזית

הכל נידון בכל עת

שיחליטו בשבילי

חסיד מעולה

מושל בנפשו

כל הזמן לבחור

אוהבת להחליט

שיחליטו בשבילי

להשתדל לזרום

כל הזמן לבחור

להשתדל לזרום

הזכרי בבחירה שבחרת לאחרונה.
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איזה שיקול עזר לך להכריע?

הזכרי בבחירה שבחרת לאחרונה.
האם היה קשה או קל להכריע?
מה היו השיקולים לכל כוון?
איזה שיקול עזר לך להכריע?

חשבי איפה נמצאת "נקודת הבחירה" שלך?
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בתחומים שונים?
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