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 מקרא: -ות כנת מוורמ

 14.6.17 –ק אייפיום עיון למטפלי אייפק בנושא: כלים מתקדמים בטיפול 
 

מתוך "ספר המשפטים לאבחון ולטיפול בשיטת אייפק" /  –משפטים לדוגמא 
 אבישי מגל ואיה מגל חרותי 

  

  

  

 משפטי בסיס

 6,  5,  4,  3,  2,  1  _/ מ_____________________ מהמטפל הנוכחיטיפול /  לקבל עזרה -
__,__,__,__,__,__ 

 
 

1  

 6,  5,  4,  3,  2,  1  יפול שלילהיות שותף/ה פעיל/ה בתהליך הט -
__,__,__,__,__,__ 

 
 

2  

 ו/ שילוו יופיעשות שיתכן העליות והיריד להתמיד בתהליך הטיפול למרות -
 אותי בתקופה זו  

 1  ,2  ,3  ,4  ,5  ,6 
__,__,__,__,__,__ 

 
 

3  

 6,  5,  4,  3,  2,  1 יכולתי להבריא / להשתפר / להתקדם/ אחר_________לעשות כל שב -
__,__,__,__,__,__ 

 4  

 

 התייחסות לעצמי
 6,  5,  4,  3,  2,  1  יתלהיות מאוזן/נת ויציב/ה רגשית/נפש -

__,__,__,__,__,__ 
 
 

5  

 6,  5,  4,  3,  2,  1  _אופטימי/ת, חיובי/ת / אחר________, מאושר/ת, להיות שמח/ה -
__,__,__,__,__,__ 

 
 

6  

 6,  5,  4,  3,  2,  1 ומשוחרר/ת שקט/ה להיות רגוע/ה -
__,__,__,__,__,__ 

 7  

                      ו שלא במודע מודע אב / באחרים, לסלוח לעצמי על שפגעתי בעצמי -

 לסלוח לעצמי()                                                                                                                        

 1  ,2  ,3  ,4  ,5  ,6 
__,__,__,__,__,__ 

 
 

8  

 6,  5,  4,  3,  2,  1  ________שעצמי, למרות / לאהוב את עצמי / להעריך את  לקבל את עצמי -
__,__,__,__,__,__ 

 
 

9  

דד איתה , לנתח אותה באובייקטיביות, ככל הניתן, להתמולקבל ביקורת -
                           ביקורת() ולהפיק מכך לקחים, בפועל                           תובפתיחות ובחיובי

 1  ,2  ,3  ,4  ,5  ,6 
__,__,__,__,__,__ 

 10  

 6,  5,  4,  3,  2,  1  בהרמוניה עם עצמי ו בשלום לחיות -
__,__,__,__,__,__ 

 11  

/  להתגבר על - יכולתי /גופי /  עצמי - לבטוח ב /על  לסמוך /ב  להאמין -
 ______להסתדר / לעבור את / להשתקם מ_________

1  ,2  ,3  ,4  ,5  ,6 
__,__,__,__,__,__ 

 12  

 / לאינטואיציה שלי / לתחושות שלי להקשיב לעצמי -
 

 1  ,2  ,3  ,4  ,5  ,6 
__,__,__,__,__,__ 

 13  

 ניתן להוסיף בסוף משפט:
ביחד למרות / אף על פי / 

 אחר /העובדה ש... עם

 ה/יכול~ אני         אני רוצה ~  5 ו"הגשמה" אני
   חשוב לי ~  ת  /~ אני מסוגל

 מגיע לי ~   ני ראוי/ה ל ~ א

 1 זה רעיון טוב 3

 למשפטים:סיומת קבועה 
"בכל זמן, מקום, מצב ובכל 

 ".רמות המודעות 
 

את  ת/אני מקבל
 /"כזה" ושלם עצמי

 עם כך שלמה

 אעשה כל מאמץ ~ 6
 ~ אני מתחייב/ת

 בשבילי זה טוב~  4
 בשבילי~ זה נכון 

2 
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 אחר... .   ג( לשחרר את... ד(א( לוותר על...  ב( להשתחרר מ..
 
 

  

 6,  5,  4,  3,  2,  1         ____   _______________פציפי__________ס / כללישלי __ הפחדים  -
__,__,__,__,__,__ 

 14  

 6,  5,  4,  3,  2,  1             ____   _____________פציפי___ס / כללי -שלי  / החששות הדאגות__  -
_,__,__,____,__,_ 

 15  

 6,  5,  4,  3,  2,  1 _________ ___________________ הכעס על_________________ -
__,__,__,__,__,__ 

 16  

 6,  5,  4,  3,  2,  1 ___שנגרמו / הנגרמים לי בעקבות / כתוצאה מ______ __ רגשי האשמה -
__,__,__,__,__,__ 

 17  

 

 התמודדות
 לזרום עם  , בחופשיות ובטבעיות /בהנאה ,בשטף ,ביעילות, לפעול בקלות -
         עשייה"()"כבדות בכללי / גם כאשר / בעת / לאחר__________                –חיי   

 1  ,2  ,3  ,4  ,5  ,6 
,__,__,__,__,___ 

 
 

18  

המצב / אחר  עם עצמי למרות ושלם/מה יציב/ה, להיות בסדר -
_____________ 

1  ,2  ,3  ,4  ,5  ,6 
_,__,__,__,__,__ 

 
 

19  

על______/ להתחזק /  להתגברבהצלחה עם______/  להתמודד -
   התחזק(התגבר/ל)ל                                                     למרות_________ להתאושש /

1  ,2  ,3  ,4  ,5  ,6 
_,__,__,__,__,__ 

 
 

20  

 ____ של_____/ מחלת ה_להתמודד ולהתגבר על הקשיים בעקבות  -
 ,  ה מ________/ מותו/ לכתו של_______פרידה /של________  אובדןה  
 אובדן / פרידה()                                              ________________למרות_  

1  ,2  ,3  ,4  ,5  ,6 
_,__,__,__,__,__ 

 21  

 שלי      קמצנות  /לאזן את יצר החסכנות/  לעדן / להתגבר על -
                                                           (חסכנות/קמצנות)                                                                           

 1  ,2  ,3  ,4  ,5  ,6 
_,__,__,__,__,__ 

 22  

 טובה ביותר עבורי / עבור_____ בהקשר הלקבל את ההחלטה  -
 שברשותי, מתוך   םל________, תוך התחשבות בכל הנתונים הרלוונטיי  
 שיקול דעת, בכובד ראש, אחריות וקור רוח  

1  ,2  ,3  ,4  ,5  ,6 
_,__,__,__,__,__ 

 

 23  

 שלמה עם ההחלטה שקיבלתי בהקשר ל_________ ולשחרר  /להיות שלם -
 כאלהאת הספקות המיותרים הנובעים מתוך כך, ככל שיהיו   

1  ,2  ,3  ,4  ,5  ,6 
_,__,__,__,__,__ 

 24  

 

 

 התייחסות לאחרים
 6,  5,  4,  3,  2,  1  חריםכלפי א -ם סובלני/ת / סבלני/ת / מאיר/ת פני / / נדיב/ה להיות טוב/ה -

__,__,__,__,__,__ 
 
 

25  

 ים /אחר_________/ לל –/ למחול / להיות מוכן/נה לסלוח/ למחול  לסלוח -
                                במודע או שלא במודע / העליב/ו אותי / אחר_______, ו בי/געשפ על  

 לסלוח לאחרים()                                                                                                                    

 1  ,2  ,3  ,4  ,5  ,6 
,__,__,__,__,____ 

 
 

26  

  /ם אותיסובבי - לחיות בהרמוניה עם השב ב/ לזרום עם/ להתחאת/  לכבד -
 הרמוניה()                                                    עם אדם ספציפי_______________  

 1  ,2  ,3  ,4  ,5  ,6 
__,__,__,__,__,__ 

 
 

27  

 /  כלפי אחרים שלי ותביקורתי/לעדן, למתן ולאזן את השיפוטיות -
 ורתיות(ביק/וטיותון שיפ)איז                                                              כלפי _________   

1  ,2  ,3  ,4  ,5  ,6 
__,__,__,__,__,__ 

 
 

28  


