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 כוחו של הלא מודע

 ?הלא מודעמהו 

 !הלא מודע הוא המפעיל הסודי שלכם, הוא הנהג של חייכם

   דימויים למערכות העוזרות לנו להבין את תפקוד המוח שלנו. 2 הםמודע"   לא"מודע" ו"

המודע הוא כל מה שאנחנו מודעים לו הוא החלק הרציונאלי, השכלתני, החושב והמחליט.  המודע

+ פריטים בזמן נתון. זה אומר שאנחנו  -7שבו אנחנו מסוגלים לקלוט בין הערות שלנו, ברגע הזה, 

 פריטים.   9 -ל  5יכולים לקלוט בין 

תהליכים שהמוח והגוף שלנו מנהלים מבלי שנצטרך להיות  מערכות והכל השם להוא  מודע-הלא

בתוך תהליכים אלו ניתן למצוא גם מערכות טכניות כמו מערכת הדם וגם   מודעים אליהם כרגע.

הרבה פעולות שאנחנו עושים יש  הבין וללמוד.חשוב, ל מערכות לעיבוד מידע המאפשרות לנו ל

  כמו נשימה, אכילה, צחצוח שיניים. באופן לא מודע

 

 מחסן של משאבים וכוחות -הלא מודע

 מחקרים רבים נעשו ועוד נעשים בכל מה שקשור לעולם הפנימי הלא מודע שלנו 

המשיל את הלא מודע לתיבת פנדורה שבה מצטברים ומודחקים כל הזיכרונות והחוויות   פרויד

 שמאיימות על האדם, וזולגים לחייו המודעים של האדם.  

הרחיב את המושג של הלא מודע, ללא מודע קולקטיבי  )תלמידו של פרויד(   הפסיכולוג קרל יונג

ם טיפוס( שהם צורות וסמלים שקיימי המשותף לכל בני האדם והוא כולל בתוכו ארכיטיפים )אב

הלא מודע הקולקטיבי הוא המבנה בעל ההשפעה הרבה ביותר   אצל כל בני האדם בכל התרבויות.

על האישיות, הוא כולל את כל אוצר החוויות שהצטברו במשך דורי דורות של קיום הגזע האנושי.  

עוברים בתורשה והם  דוםונשארו כעקבות זיכרון במוח האדם. עקבות זיכרון אלה מהעבר הק
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מושרשים באדם כנטיות מולדות להגיב או להתנהג בצורה מסוימת בהתאם לתרבות ולמורשת  

 שבהן נולד.  

פסיכיאטר והיפנותרפיסט, שעבודתו   מתמקד בתפיסתו של מילטון אריקסון,  NLP -הלעומתם, 

 היתה בסיס לגישה חדשה בהיפנותרפיה. 

שאחראי לחלק גדול   מאגר בלתי נדלה של משאבים ויצירתיותיחס ללא מודע כאל ימילטון הת

מפואר שבו יש את כל הכוחות והמשאבים שהאדם  מאגרמהפעילויות והבחירות היום יומיות שלנו. 

 זקוק להם 

 ?NLP -ואיך זה קשור לתקשורת והנחיה ב

 .את האדם לכוחות ולמשאבים שלו האדםלחבר את  מלמד אותנו כיצד MNLP -ה

  ה"רוצ  הואשכל הכוחות והמשאבים כדי להשיג את מה "לאדם יש את  NLP -של ה הנחת היסוד 

 נשענת על האמונה שכל המשאבים שלנו מאוכסנים בלא מודע.  -הזו 

 . כשאדם נמצא במרחב הבעיה משמע שהוא לא מחובר לכוחות והמשאבים שבו

היא שכשאדם אינו מחובר למשאבים שלו, זה סימן שהם אינם זמינים לו וזה   NLPהתפיסה של ה  

מכאן שהמטרה היא לחבר את האדם ללא בין המודע ללא מודע.  והלימה משום שאין שיתוף פעולה

 ות כל התשובות לכל השאלות. מודע שלו, ששם נמצא

 

 גוףתאים בהלא מודע נמצא ב 

 הגוף שלנו הוא חלק מהלא מודע.    ל החוויות נצרבות בלא מודע.כ

הלא מודע מפעיל  ל מגיע מהלא מודע.וכל פונקציות החיים האוטונומיות, נשימה, דופק, מצמוץ, הכ

אין לנו וכדומה.  , את מערכת הנשימה, הדם העיכולבגוף באופן אוטומטי את כל המערכות שלנו

היה שליטה בהפעלתם או בהפסקתם של תהליכים אלו , הם אינם מודעים וטוב שכך, דמינו מה 

מודע שלנו הוא סנסור  הלא קורה לו היינו צריכים להנחות כל העת את גופנו איך לנשום לעכל ועוד.
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כמו   בי או שלילי, מודע לגמרי או שלא. ענקי הקולט כל מסר שאנו משדרים אליו באים הוא חיו

 שהוא קולט ככה הוא משפיע עלינו ועל גופינו לעשות. 

כל    ...חוויהכל ... כל מגע  ל!והגוף זוכר הכ כרון תאי.י מחקרים כיום מוכיחים שבכל תא בגוף ישנו ז

 . .זיכרון. 

 

 הלא מודע של התפקידים 

 אז מה עושה הלא מודע בשבילנו מבלי שנהיה מודעים?

 הוא מאחסן זיכרונות ורגשות  •

 מקודד זיכרונות לפי זמן  •

 מדחיק זיכרונות שקשורים לרגשות שליליים  •

 שולף זיכרונות  •

 מציג זיכרונות שיש בהם פתרונות  •

 מנהל את הגוף  •

 מגן על הגוף  •

 משרת את המודע ומבצע הוראות שניתנות לו מהמודע  •

 מקבל מידע מכל החושים ומעביר מידע למודע •

 משתמש ומגיב לסמלים  •

 משמיט את המילה לא  •

 מאכסן את כל אסטרטגיות הלמידה שלנו  •
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 ? המודעו הלא מודעכיצד פועלים  

ספינה בים ושני אנשי הצוות הבכירים שלכם מוסרים לכם הנחיות נו כי אתם מתבקשים לנווט ידמי

 האם היא בכלל תשוט? .. לאן תשוט הספינה? שונות ואף סותרות

 הלא מודע  מודע ה

ב.  חושציונלי, : רהמגדיר את היעד החלק 

שאיפות, רצונות,  החלק המגדיר את ה

"מה   רוצה מהחיים ה / כל מה שאת -תשוקות 

 את רוצה מהחיים שלך?" 

 יוצר, מגיב, רפלקסיבי,  : המבצע החלק 

הפעולות כרונות שלנו, י הז, , הלמידותההרגלים

 האוטומטיות שאנחנו עושים

 מההתנהגויות שלנו  95% -אחראי לכ מההתנהגויות שלנו  5% -אחראי לכ

 מחובר לגוף  -הווה עתיד ועבר

ואז –מוח החושב תנהגות מתוכננת ה

 אוטומטית ההתנהגות עוברת למוח הלא מודע 

 התנהגות אוטומטית 

 

, והוא בעל אופי תגובתי שפועל בצייתנות רבה על פי מהות מודע הוא החלק שכפוף למודע לאה

)לא   מערכת הפעלה נכונהמודע ללא מחשבותינו, האמונות שלנו והפרשנות שלנו למציאות. 

   תהיה תקיעות.שלו ו םליעדי , לא יגיעלא יעבוד -מודע(

יש זוכרים?(  -)מודל התקשורת  הלא מודע מנווט על ידי המחשבות והתמונות שאנו מיצרים בתוכנו

נכונות לנו, ככה  , ככל שנקפיד לתת לו את ההנחיות וההוראות הלו כוח רב אך אין לו כוח עצמאי

ככל שנאמין בכוחו של התת מודע לרפא, לעורר השראה, לחזק ולגרום לנו   ייטיב לשרת אותנו.

נוכל  והמשאביםכשנאמין שיש בלא מודע שלנו את כל הכוחות  לשגשג, הוא יעשה בדיוק את זה!

 ליצור את הטרנספורמציה שאנו רוצים 

ע"פ  פועלים אוטומטית: היום שלנו אנחנו פועלים לא מהשאיפות שלנו אלא מהלא מודע שלנו רוב 

 מערכת הפעלה שקיבלנו מהמשפחה שלנו, הסביבה שלנו, דורות אחורה! 

את מערכת  . )מודע(   בשאיפות/חלומות/רצונות שלנושלנו לא  במערכת ההפעלההבעיה היא 

 . ( PROGRAMING )  ההפעלה עלינו לשנות. לתכנת מחדש. לעצב מחדש
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וגם עוזר לנו   לפרק את האוטומטיותעוזר  לנו להתקרב לקולות הפנימיים שלנו.  MNLP -ה

ו רוצים להשיג, באמצעות  מה שאנ להתאים את מערכת ההפעלה שלנו לעצמנו ולמה שנכון לנו.

  .והלא מודע החלקים: המודע 2בין   ימהלהזה  NLP -טכניקות של ההכלים וה

 

 כיצד נשפיע על הלא מודע שלנו כדי לקדם אותנו להצלחות? 

המודע שלהם והם מזינים אותו במסרים  הלאאינם יודעים כיצד לרתום בחיוב את רוב האנשים 

 שליליים. זוהי למעשה הסיבה לכך שהם מקבלים בדיוק את מה שהם לא רוצים לקבל.  

   מדוע זה קורה?

 נולא יודע להבדיל בין מצבי אמת שקורים במציאות לבין מצבים שא  שלנומודע -שהלאמכיוון 

 . את האבחנה בין טוב ורע. הוא גם אינו יודע לעשות דמיוןב יםמעל

 בוא לא נעשה את זה".   –הוא לא אומר "הי, זה יהיה לך רע 

עות מהשכל הישר והרציונאלי  וההנחיות האלה מגי! מודע שלך פועל רק לפי ההנחיות שלך -הלא 

 )המודע(.  שלך

 מודע שלנו מתבצעת באמצעות הדמיון ויש מספר כלים להגיע לכך:  הלאהתקשורת עם 

 

 צרו מערכת אמונות ומחשבות מעצימה  .1

 העניקו לו מחשבות ואמונות טובות  -הוא עבדך הנאמן  המודע שלך הלא

כהנחיות שיש לפעול על פיהן והוא פשוט יוצר   שלכם כאלמודע שלהם מתייחס אל האמונות -הלא 

 את הסיטואציות שתואמות את האמונות האלה.  

את ההנחיות הנכונות, שנה את  שלח  –מודע שלך יעשה רק את מה שאתה אומר לו לעשות -הלא 

 האמונות המגבילות שלך ותתחיל לראות שיפורים משמעותיים. 

צור מחשבות שתואמות  –מודע שלך ימשוך את הסיטואציות שאתה רוצה -שהלאאם אתה רוצה 

  זה בדיוק מה שהמצליחנים עושים. את מה שאתה רוצה.
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כשאתם מתמקדים במה  מתעצם ומתממש ! –זיכרו, כל מה שאתם ממקדים בו את מחשבותיכם 

רוצים, אזי תקבלו  את  כאשר אתם מתמקדים במה שאינכם !  ואתם תצליח  –שאתם רוצה לקבל 

 מה שאינכם רוצים, כי שם ממוקדת המחשבה שלכם. 

 מודע לומד על ידי שינון וחזרה-לאה .2

כשאתה בתהליך רכישת מיומנות חדשה, עלייך להתאמן עליה שוב ושוב. כשאתה לומד להשתמש 

  מיומנות חדשה, לכן אתה חייב להשתמש בה שוב ושוב. דמודע שלך, אתה לומ-הלאבכוח של 

"אימן מיינדפולנס" וזה אימון שלא זאת הסיבה שאנו מדברים על . רולוגים חדשיםליצור מסלולים נוי

 .. נגמר. 

 לשאוף הכי גבוה .3

השכל המודע שלך הוא השכל הרציונאלי וההגיוני שלך. הוא לעולם לא יקבל רעיון שלא נראה 

של רעיון שלא היה נראה הגיוני, אתה הרי   1%-אם הבחנת אפילו ב. 100%-הגיוני ורציונלי ב

- מודע שלך הוא הרי החלק הלא -הלאלעומתו, תפקפק בו וכל ידחה כל הסיכוי להשגת אותו רעיון. 

הוא לעולם לא מפקפק או מנתח שום רציונלי והוא יאמין לכל דבר, בין אם הוא נראה הגיוני או לא.  

המודע שלך כדי להשיג את מה שאתה רוצה, - בלא ה משתמש אז כשאת מסר שאתה מעביר לו. 

כדאי שתשאף הכי גבוה שאתה יכול ... אל תחשוב שמה שאתה מאשר הוא לא מציאותי כי ממילא  

 מודע שלך לא חושב כך ולא שופט את הגיון הדברים. -הלא 

 DDT DOWN TIME TRANCE -דאון טיים טרנס היו ב  תרגלו מיינדפולנס. .4

מיקוד תשומת הלב מסייעת . קשב, ערות, מסויםהוא מיקוד תשומת הלב במקום  TRANCE טרנס

תשומת   .דאון טיים טרנסמדיטציית מיינדפולנס אנו בב לתודעה להפוך להיות מאוזנת ומרווחת. 

למשל כששואלים  . התבוננות פנימיתו יש חיפוש פנימי. למה שעולה בתוכנו הלב ממוקדת פנימה, 

מצב שבו יש חיפוש פנימי  אותנו שאלה והתשובה לא זמינה לנו אנחנו בחיפוש פנימי בלא מודע. 

 לחלקים המושמטים שנמצאים בלא מודע. זה המקום שבו אנו מתחברים ליצירתיות שבנו. 


