
 "?מה יכול לקרות להשתבש עכשיו"עצור וחשוב  -' רגע הזהב': "מדרג ההפנמה"שיטת       

. תובעניים מאין כמותם ,"אדם העובד החדש"האתגרים שמציבים החיים לרבות הקריירה והעבודה מה 12 במאה ה

קריירה לבין משפחה פנאי , השכלה, אנו נקרעים נשים וגברים בין העבודה. הציוויליזציותלא היה כדבר מראשית 

פיתוי לכל בדיוק כמו , ולעלייה ברמת החייםתגמול הכרה וללמתח  ,אנו מתמכרים להרגלי עבודה תובעניים .וחיים

טחון יפגיעה בבריאות בבטיחות בב. ראשית הדרך שהמסע הזה יקר מידימגלים כבר ב, אך .עונג וסיפוקים תשוקה

                                                                                                                                    . ערכיים רוח האישי המשפחתי בחינוך הילדים ובעוד נושאי

דקות בממוצע  011כ  .בעיקר מהתעסקות ונגיעה במסכים" סחי דעת דיגיטלייםומ" 1122בישראל רוב האנשים 

התמכרות זו אנו . אנו חיים בסביבה עתירת צריכה טכנולוגית מהירה ותזזיתית. ביום בעיקר במסך הסמארטפון

במגמת עלייה הזה  תוןנה. בהליכה נהיגה פגישות והרצאות מרגע היקיצה ועד רגע השינה. עושים בכל מקום וזמן

קשב וריכוז ממנה אנו סובלים באופן כללי כאנשים בלקות האת  לוכשמוסיפים . בשדרוגים הטכנולוגיים כתלות

מורים , גננות, סבים סבתות, ימים נהרג ילד בחסות ובקרבת הורים 3בכל  1122בישראל . התוצאות הרות אסון

בוקר שגרתי במרכז היה זה עוד  - 22בפברואר  12. אמבולנס מפנה ילד לחדר מיון /127דקות  3בכל . ומחנכים

הוא נדרס למוות מהרכב של , היה זה בוקר אחרון בחייו ילדאך ל .ליד הגן 3ה  בנה בןידה את אמא הורבו  ,הארץ

ועוד כאב סבל " רגע אוטומטי"י "הוחמץ ע" רגע הזהב". שבמו ידיה שכלה את בנה? הכיצד חיה היום אמא זו .אמו

הנפגעים הטוחנת ללא  סטטיסטיקתשל  "קצה הקרחון"זה אך  !מציאות בלתי נסבלת ובלתי קבילה בעליל. ושכול

אדם "שיש בכוחו לשכך ולאזן את המתח בין " בלם זעזועים"מהווה " מדרג ההפנמה" האם: הסדנה מחדדת .רחם

                    ? בין ריאלי לבין רשתי ?בין עשייה להוויה ? Human Being" אדם הווה"ל Human Doing" עושה

מדיווח של אנשים  ?להוציא אותנו מהדעת כדי לחזור מאוזנים? קיומי שפוימורה דרך להיות האם יש בכוחו 

תחו מסוגלות יפהם ! אפשר להצליחשלומר אפשר  מתצפית על סדר יומם  - "מדרג ההפנמה"על  צמחוהתאמנו וש

מזקקת תובנות  "מדרג ההפנמה"ת שיט   .כבני אנוש בריאים ושלמים חייהם וסביבתם היקרהל לקחת בעלות ע

                                                           .  בעבודה במשפחה ובפנאי של אלפי אנשים במגוון תחומי פעילות צבאיים ואזרחייםאישי וניסיון שטח מ ,הפרקטיק
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