
  

  

 

  

  

  .  עקרונות עבודה עם קלפים אימוניים

  

אין נכון , בעבודה עם קלפי אימון כל התשובות נכונות – בעל הקלף הוא בעל הידע .1
י מחזיק הקלף "המשמעות ניתנת להם ע. הקלפים עצמם נטולי פרשנויות. ולא נכון
  .בעל הקלף הוא הפרשן של עצמו. להציגו כראות עיניוהבוחר 

 
   

  ,בתוכו הקיים דבר מציפה נחשף המשתתף לה מילה או מראה כל - המראה עיקרון .2
 המשפט עם או הקלף של הצבעוני צידו שעל והדימוי המילה עם המפגש גם כך

האמת היא בעיני המשתתף הבוחר את הקלפים ומסביר מה . השני בצידו המופיע
המתאמן . נערך דיאלוג בין מאמן למתאמן, בסיטואציה אימונית. זה מייצג בשבילו

" ?מהי יצירתיות עבורך: "ומאמן שואל את השאלה, כדוגמה" יצירתיות"בוחר בערך 
ת נושא כך נוצרת תחילתה של למיד. שאלה הגורמת למתאמן לעצור ולחשוב –

  . הדיאלוג ונקודות המפנה שבו

 
  

 או מתוך סקרנות לפעול לא  - העצמית להתבוננות המרחב פתיחת עיקרון .3
 הבנה מחשבה או להגעת בו עד ולשהות הקשבה של מרחב לפתוח אלא ,בהילות
   .מתאימה

 
  

 - שנקרא הנפלא הזה לרגע וקשור בלבד לאדם עצמו ייחודי ,שקורה שמה ההבנה .4
בחירת הערכים מתוך חפיסת הקלפים האימוניים והסברם מתאים לנקודה  .עכשיו

יתכן שבזמן אחר יבחר המתאמן קלפים שונים או ייתן . בזמן עבור אותו אדם
  . הערך/הסברים שונים לאותו הקלף

 
  
  
  
  



  

  

 

 להשתמש בשתי ההמיספרות של המוחהעבודה עם קלפי האימון עוזרת למתאמן  .5
, מחשבות, ולקשר בין מודעות, ועל ידי כך להגיע לרגשותיו בצורה מהירה וקלה

  .רגשות והתנהגות
 
  

שכבר לא , לעזור למאמן לזהות תסריטים ישנים בהתנהלותומטרת קלפי האימון  .6
הקלפים האימוניים מסייעים לו להחליט החלטות מחודשות , כמו כן. עובדים עבורו

, המתאמן לוקח אחריות על החלטותיו .את חייו וליצור תסריטים חדשים שישפרו
  . מפנים אותן ויוצר לעצמו מציאות שונה

 
  

רגשות והתנהגויות ומסייעים למתאמן , הקלפים האימוניים עובדים על מחשבות .7
   .לזהות ולצמצם את הפער בין מצוי לרצוי

 
  

שהמחשבה והאמונות שלו אינם בהכרח , קלפי האימון עוזרים למשתתף להבין .8
הוא עצמו בוחר איך להרגיש ואיך אלא ש, צאה של האירוע והמצב האובייקטיביתו

  .על ידי הבנה זו הוא יכול להגיע להחלטות מחודשות ולהתנהגות שונה. ולהתנהג
 
  

מחשבות , אמונות, אמצעי להחצנה של ערכיםהקלפים האימוניים משמשים  .9
. ים למציאותמזינים את משאביו ומקשר, הערכים מחזקים את האדם .ורגשות

  .מימוש ערכים אילו מביא את האדם להצלחה ושביעות רצון
 
  

להתקדם לקראת השגת המטרות הרגשיות  קלפי האימון מסייעים למתאמן  .10
  .וההתנהגותיות שלו

 
  
  
  
  
 



  

  

  קלפים מנסחים ערכים –על מה ולמה 
  

  ילדים מנסחים ערכים –על מה ולמה 

    סדנא חווייתית –סדנת דרך ערך        

  סמינר הכשרה – "דרך ערך"סדנא למנהיגי        


