
 בס"ד
ואני  ותבלין  מרפא  לצמחי  מרצה  פלג,  סתווית  שמי  שלום, 

כמו   -מאמינה כי לצמחים תרומה אדירה לתחזוקת הגוף והנפש  
 שאומרים "נפש בריאה בגוף בריא".

לאחרונה  הצמחים.  בשורת  את  ולהפיץ  חווייתי  את  לחלוק  הוא  שלי  החזון 
ידע  המשלבת  סדנאות  מעבירה  ואני  בתחום  שלי  הידע  את  ושדרגתי  רעננתי 
תיאורטי והמלצות מעשיות לשילוב צמחים בשגרה היומית. הסדנאות מיועדות 
לאנשים  בפרט,  הנפש  בריאות  בתחום  מקצוע  ולאנשי  בכלל,  מקצוע  לאנשי 
המעוניין  הוא  באשר  אדם  ולכול  ובריאותיות,  נפשיות  ממחלות  הסובלים 

 להרחיב את הידיעה שלו בתחום. 

 :טיפים לקראת האביב שבפתח

מספר  להלן  ובנשימה,  בעור  האלרגיות  בכמות  עלייה  יש  האביב  בתקופת 
 פתרונות יעילים מצמחים, תבלינים ואפילו תה.

'קצח והמערכת :  המעיים  הקיבה,  הנשימה,  מערכת  בחיזוק  שמסייע  תבלין' 
החיסונית, וכן תורם לשיפור תפקוד הכבד והכליות, עשיר בחלבון, סידן, ברזל, 

בוויטמין   בנוגדי חמצון, ובחומרים אנטי  Cואפילו  דלקתיים -. הוא עשיר מאד 
המסייעים במניעת סרטן ומחלות. נחשב כמגביר חלב אצל נשים מניקות )אסור 
גם  ממנו  שמייצרים  השמן  רוח.  מצבי  ומרגיע  אנרגיה  מגביר  בהריון(,  לנשים 

 משמש בטיפול נגד אקזמה ומחלות עור.

מקל על גודש בריאות, שיעול ליחתי, מועיל זהו 'עשב תיבול' ה  :קורנית/טימין
תקינה מעיים  לפעילות  ועוזר  כללית  ברוטב לעייפות  לבישול  מתאים  הטימין   .

 לספגטי או להכנת חליטות עם מים רתוחים ושתייתן.

 לשיעול ליחה וצינון.: תה אדום עם היביסקוס

 מרגיע שרירים.  :תה אדום עם רימונים

 מרגיע כאבי ראש ומחמם.  תה אדום עם פטל/תותים/וורד הבר:

"לא יהא בעולם דבר רחוק כל כך שאי אפשר להגיע אליו לבסוף ודבר נעלם כל 
 כך שאי אפשר לגלותו") רנה דיקארט פילוסוף ומתמטיקאי צרפתי(  

 מקווה שעזרתי ותודה לסברינה המלווה מיוזמה ולהתראות!

 050-2575358סתווית פלג,  :להזמנות

stavitpalge@walla.co.il 

חג  לכבוד  כשנתיים.  מזה  עסקי  ואימון  לווי  המקבלת  יוזמה  של  לקוחה  הינה  )סתווית 
 האביב היא מעניקה לנו מהידע שלה( תודה סתווית .

  יזמון    יזמון    
                                                4102, אפריל  3‘ גיליון מס                  “ “ בית יוזמהבית יוזמה““מידעון ממידעון מ

 מסע להתפתחות וצמיחה אישית. -"יציאת מצרים" 

 בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, כך כתוב בהגדה של פסח. 

מתקיעות, עלינו לעשות שינוי שיוביל אותנו לצמיחה והתפתחות  -בכדי להשתחרר מ"עבדות"

אישית. התהליכים שאנו עושים לעצמינו או עם לקוחותינו בשיקום ככלל ובאימון השיקומי 

 כל אחד לכיוון אליו בחר ורוצה להתפתח. –בפרט, הם מסע הצמיחה 

כל אחד מאתנו, יצא למסע זה בשלב אחר בחייו.  אבל כולנו נתחיל אותו ביציאה מ"מצרים 

שלנו", שהיא הסביבה/ההתנהגות שאינה טובה לנו שאנו מואסים בה. נמשיך את המסע בהכרה 

ביכולות שלנו, נחזק את החולשות, נתמודד עם האמונות, נלמד מה חשוב ומה מניע אותנו, 

 התפתחות וצמיחה אישית בתחום בו בחרנו.  -ובמשך כל המסע נראה תמיד את המטרה  

בכדי להתחיל את המסע ולצאת מ"מצרים" הפרטית שלכם,  אתם מוזמנים להיעזר בשאלות 

  NLPבגישת  שנבנה משאלון

 מה מיצית בחייך? מה מצריך להגיד די! מספיק!_________

 האם את/ה יודע/ת לאן את/ה רוצה להגיע? ____________

 מה את/ה אורז/ת בתיק? חוזקות? __________________

 ערכים? _____________________________________

 אילו חששות מתגנבות להן לתוך התיק ומכבידות? _______

 ובדרך, מהן פסגות האושר? _______________________

 ומה הן תהומות הפחד? __________________________

 איך הצלחת לעבור מסעות דומים בעבר? ______________

 מה נותן לך אנרגיות בדרך? _______________________ 

 באילו נופים את/ה נתקל/ת?_______________________

 ועכשיו מקצה ההר, מה את/ה רואה?  הארץ המובטחת כבר כאן? __________________

 ואיך את/ה נראה שם, בקצה ההר? _______________________________________

 ועכשיו כל מה שנותר לך לעשות זה צעד אחד קדימה לעבר הארץ המובטחת שלך.

 מה השינוי הקטן הראשון שעליך לשנות, בשביל לעשות את הצעד הראשון? אז עכשיו , 

 

 חג שמח ומסע מרתק בדרך להתפתחות ולצמיחה אישית. 

 מנהלת מקצועית –לי קודסי נבו -היא

 שלום רב,

 וזאת בהשראת  האביב."צמיחה אישית" אנו שמחים להגיש לכם את היזמון. הנושא שבחרנו לעסוק בו החודש הוא 

מתהווה מתוך רצון אמיתי לעשות שינוי, בתהליך של הגדרת מטרות, תוך מיצוי ומקסום היכולות "צמיחה אישית"  
 האישיות . 

 , האדם, כמו צמח, ישאף להגיע לצמיחה המקסימלית בעזרת השורשים שנטע בקרקע. צמיחה אישיתבתהליך של 

לאט אנחנו מתחברים למהות שלנו, למי שאנחנו. אנחנו מגלים את ה"אני" -כשאנו עוברים תהליך של "צמיחה אישית", לאט
 האמיתי שמסתתר בתוכנו, מגלים את התכונות, את הכישורים שיש לנו ומצליחים להתגבר על המחסומים ועל הפחדים.

היא תהליך קריטי על מנת לגלות מהו הייעוד שלנו, זהו תהליך שלא נגמר לעולם. תמיד יש לאן לצמוח "צמיחה אישית"  
 ולהתפתח מבחינה אישית, רוחנית ומקצועית.

כאשר נשאלה איריס על ידי המורה שלה לתנ"ך , "מי ברא אותך?", איריס השיבה, סיפור קטן על צמיחה האישית:   
 "אלוהים ברא חלק ממני".  "למה את מתכוונת, למה חלק ממך?" הגיבה המורה בהפתעה.

"ובכן, אלוהים ברא אותי ממש קטנה, ואת השאר גדלתי לבד". איריס הקטנה, נותנת לנו דוגמא מצוינת ללקיחת אחריות 
 על הצמיחה האישית ולהבנה שזה בידינו. 

 איך עושים את זה ?ועכשיו, 

אחת מהדרכים לעשות זאת היא דרך תהליך של אימון אישי. ראשית, צריך ליצור מוכנות לשינוי, חלק מהשרות שלנו 
ביוזמה, הוא ליווי ואימון האדם בתהליך הצמיחה שלו וזאת באמצעות  כלים שאנו נותנים לאדם  ותהליכים אותם אנו 
עוזרים לו לעבור, בכדי שיזהה ויממש את הפוטנציאל האישי הטמון בו.  דרך התהליך הוא צומח ומתפתח לכיוונים בהם הוא 

 בוחר.

וגם טיפים לכבוד האביב "צמיחה אישית",  ביזמון זה, אנו מציעים לכם כלי, אחד מיני רבים,  המשמש  לתהליך של  
 שמעניקה סתווית, שעברה תהליך של צמיחה והתפתחות ביוזמה. 

 אנו מקווים שתמצאו את היזמון מעניין ושימושי, תגובות והערות יתקבלו בברכה .

 .חג שמח, לבלוב וצמיחה , מלי ויצמן, רכזת אזור דרום, עורכת היזמון

  mali.yozma@gmail.comתגובות אפשר לשלוח למייל: 

 
 
 
 
 

 שותפים ולקוחות יקרים, 
 חג הפסח קרב ובא 

 ובאוויר ריחות פריחה
 השמיים מתבהרים והימים מתארכים

 זמן מתאים לצמיחה 
 והתחדשות  מבחוץ ומבפנים. 

 
 אז בואו ננצל את האווירה לחדש קשרים, 

 לשמוע מה נשמע
 להפשיל שרוולים, לקחת יוזמה,
 לעשות טוב לעצמנו וגם לסביבה.
 להביט קדימה, לשאוף ולתכנן, 

 לצמיחה אישית להתכוון,
 כי אז סביר להניח שאכן נצליח, 

 אמן ואמן!!!
 

 חג שמח לכם וליקיריכם!!
 צוות יוזמה דרך הלב

 תעסוקתי, במספר מסלולים: מסלול להעסקה עצמית )הקמה וניהול של עסק(, -שיקומי–תכנית 'יוזמה' מספקת שירותי הדרכה, ליווי  ואימון
 פיתוח קריירה, מסלול עבודה נתמכת )משרד הרווחה( ומסלול של מיזמים קבוצתיים.  –מסלול לפיתוח תעסוקתי 

 תורמים.ם והתכנית, מותאמת במיוחד לאנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית, פיזית או חושית, המעוניינים להשתלב בשוק העבודה כמשתתפים פעילים, מתפרנסי

 . 02-5555558, משרד ראשי , פרידה www.yozma4u.co.il-לפרטים ומידע נוסף 


