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הרגלים שפוגעים בזוהר הטבעי שלך

מאשר  אנרגיה  יותר  ממך  שגוזל  דבר  כל  הוא  שלך1,  הטבעי  בזוהר  שפוגע  הרגל 
תורם לך אנרגיה )גם הוא תורם לך דברים מסויימים, הוא גוזל יותר מאשר תורם( . 

ואורח חיים  להתחיל לשים לב להרגלים ששוחקים אותנו ולטפח הרגלים חדשים 
שתומך בתשוקה, בחיוניות ובזוהר שלנו – זהו צעד חשוב בדרך לחיים מודלקים 

ומלאי תשוקה!  
וסמני לעצמך, אילו  להלן רשימה של הרגלים כאלה לדוגמה. עברי על הרשימה 

הרגלים שלך פוגעים בזוהר הטבעי שלך ושוחקים אותך? 

לאחר שסימנת את כל ההרגלים ששוחקים את הזוהר שלך, בחרי אחד או שניים – 
גג שלושה – הרגלים שאת רוצה להתמקד בהם ולהתחיל לשנות במהלך החודש 
בבת  ההרגלים  כל  את  ולשנות  "מושלמת"  להיות  תנסי  אל  התכנית.  של  הקרוב 

אחת. לאט לאט! זכרי :
בתכנית הזו אנחנו נתמקד בהתקדמות – לא במושלמות

 Progress NOT Perfection

ההרגלים שפוגעים בזוהר ובתשוקה שלך:

שינה לא טובה / לא מספיק שעות שינה )פחות משבע שעות בלילה( }
עודף של מטלות משעממות שאת שונאת לעשות }
אכילה לא מאוזנת )עודף/מחסור באכילה( }
קושי לשים גבולות / לסבול התנהגויות שפוגעות בך מתוך ניסיון לרצות אחרים  }

או מתוך פחד
לא לרקוד מספיק }
לבלות בחברת נשים מספיק }
מחסור במגע פיזי  )לא בהכרח מגע מיני( }

הארה: אני רוצה לתת קרדיט לשתי מורות שלימדו אותי על הזוהר הנשי שלי וההרגלים שפוגעים בו, קריסטין מורלי וסעידה ד'זילה
1



כל הזכויות שמורות – אפרת וולפסון חיים בתשוקה 2018
www.lifeofpassion.co.il

2

ניסיון לעשות הכל בעצמך בלי לבקש עזרה }
לב סגור בגלל כאבי עבר  }
מזון מעובד   }
סוכר )תורם להזדקנות ומחליש את המערכת החיסונית( }
קפאין )משבש את השינה שלך(   }
אמונות מגבילות לגבי היותך לא-ראויה לאהבה ולעונג   }
כשהצרכים שלך לא מסופקים / לא לדעת איך לבקש את מה שאת צריכה / לא  }

לדעת מה את צריכה ... 
עומס גדול מידי ביומיום – יותר מידי עשייה ופחות מידי הוויה  }
מערכות יחסים לא-בריאות שגוזלות יותר אנרגיה מאשר ממלאות אותך }
עיסוק במקצוע / עבודה שלא באמת מעניינת אותך }
קושי להגיד "לא" כשמשהו לא מתאים לך  }
פצעי/משקעי עבר שלא טיפלת בהם }
לעבוד עד מאוחר בלילה / ללכת לישון מאוחר }
יותר מידי טלוויזיה ומסכים /  פחות מידי זמן בטבע }
להתלונן ולהרגיש כמו "קורבן" באופן תדיר }
להתחייב ליותר מידי פרוייקטים }
מחסור בויטמינים   }
מחסור בפעילות גופנית }
חובות כלכליים }
סטרס באופן כללי  }
"האישה  } להיות  ניסיון   / שאת  כפי  עצמך  את  לקבל  וקושי  עצמית  ביקורת 

המושלמת" 


