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בע'ה
בוקר טוב ויום מוצלח!
השלום והברכה עליכם.
שעור מס' 2 -

הנושא  -:זיהוי ובחירה
הזיהוי והבחירה מבולבלים ומבלבלים את חיינו.
כל אדם אשר תשאל אותו אם הוא מבין את הפרוש והמשמעות מיד יענה לך  -:בוודאי .
אך האמת היא עגומה  ,הרחקנו לכת מהמשמעויות האמיתיות של מלים ומשמעותם.
מתמקדים בפרוש ולא במשמעות.
לכן זה משפיע עלינו ,על חיינו ,על הסביבה והחברה בכללותה .
תוצאה =בלבול ,חוסר הבנה ,בקיצור בלגן שלם .
נתחיל במילה כבוד-:
 .1חשוב לנו המקצוע שנבחר
 .2סביבת המגורים
 .3סגנון הבית
 .4מיהם חברינו
 .5איזה מותג מונח על גופינו...,וכו'  ,המבין יבין.
מצחיק  ,מחפשים כבוד ולא מבינים שהצהרנו ההפך ,במשמעויות ולא בפרושים.
בפרוש = אדם מכובד
במשמעות= אדם  ....ראה " מידות " אשר ציינתי בהוויה –בסיס .
לכן  ,האדם התרחק מייעודו האמיתי ששם יש לו את מיטב היכולת בהבנה והנתינה
המוחלטת .
קחו כל אדם  ,אשר בחר במקצועו  ,מהבחירה הלא נכונה  ,וראו-:
מורים אשר אין להם את היכולת להעביר הבנת תוכן = התלמידים לא הקשיבו,התלמיד
עם ליקויים...וכו' .מיד מצביעים על התלמידים ולא על הגורם.
מאוד נוח  ,קל ופשוט =התלמיד לא בסדר.
רופאים למיניהם,שופטים ,מהנדסים , ....ואנו אשר נזדקק לשירותם ,נסתפק ברדוד .
מקצוע = זה אחריות האדם לתת את כל כולו ללא אינטרסים כל שהם .
קראו פעמיים ושלוש לפני שתגיבו...
אשרי המבין והפתוח לקבל

אוהבת ומברכת
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העלו מקרים מתוך חייכם השוו והשכילו  ,למדו מתוך ניסיונכם שלכם
הרוצים יכולים לשלוח לי את תוצאות העבודה העצמית ל "-צור קשר "
באהבה ובברכה
אילנה לב-ארי בת חביבה
הבהרה-:
השלום והברכה עליכם!
רצוני להעניק לכם כלי חשוב ביותר לזיהוי נכון -:
ה  -ערנות .
דהיינו -:
אדם הערני למצב העכשווי שלו וכל הכרוך בכך ,יש לו את האפשרות לזיהוי נכון .
בזמן שאתה חווה את החוויה העכשווית שלך  ,אתה לא עוסק בעצמך  ,אלא בסביבה ,
וכך אתה הופך לערני בדברים הנכונים  ,ומזהה נכון  ,ובוחר נכון .
אינך חושב על הדברים ומשייך אותם לך  ,כי אם תנהג כך  ,אז תהיה רגשני
ולא תוכל להיות ערני  . ....רגשות הם מכשול לאדם .
בזמן הזה אם תנהג נכון  ,תהיה לך העוצמה להעניק ולתת נכון .
עבודה  -:יש לתרגל ביום יום את כל ההדרכה והכלים אשר הוענקו בשיעור  ,ללא ליאות.
להדרכה נוספת ולשאלות ובהבהרות לכתוב בפורום ההדרכה .
בברכה
אילנה
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