
מצפן החיים—מעגל החיים  
הכישורים המשתייכים  את כדי לבנות.וונה לחייךלך כדי ליצר כיוון וכשלהגדיר את מצפן החיים ניתן  פעם בשבוע

 .העצמילחקירה העצמית ולפיתוח , לגילוי העצמי, למודעות העצמית
ויש להשתמש בהם ללא , מודעות בלבד תומים והמדריכים כולם נוצרו למטרהסיכ, חשוב ביותר לזכור שהשאלות

ללא תנאים יצור ויקדם את הצמיחה האישית ואת תהליך  ךעצמאת  הבואוהשאיפה להיישום . שיפוטיות וביקורת
  .בחיים שלךוהשיפור ההתקדמות 

 

 

 ?בקטגוריות חייכם01-1  -איפה אתם עכשיו מ

 תמייצגלהיקף המעגל בקטגוריות החיים  או קרוב 01-נקודה ב 
 .השבוע רמה גבוהה של הגשמה

 הגשמה  תמייצגקטגוריות החיים אמצע של ל או קרוב 5-נקודה ב
 .השבוע חלקית

 שאיפה  תמייצג "החיים מעגל"של  למרכז או קרוב 1-נקודה ב
 .יתר השבוע להגשמה

 
היא הממוצע מהתשובות יים כל קטגוריית החב תודה הסופיהנק

 :לשאלות הבאות
 



 נפש/ גוף: בריאות
ים בריאיותר כדי להיות  שעשיתם חושבים/מרגישיםאתם  כמהעד 

 ?השבוע
 

 ?השבוע כםרמת הכושר שלב יםמרוצ םהאם את
 ?השבוע להכניס לגופכם בחרתםש מזוןמה יםמרוצ םהאם את

 ?בכל יום השבוע כםהמטרות של להשיג אתאנרגיה  כםל היההאם 
 ?לשמור על משקל בריא יםמסוגל הייתםהאם 

 ?שלכם איך השינה
 כםל היההאם ? המצב של המחשבות שלכם השבוע מה היה

 ?מחשבות בריאות
 ?כם השבועהרגשי הכללי של מצבמהו ה

 
 'וכו, אחים /אבא / אמא / ילדים -משפחה וחברים: יחסים

השבוע כדי ליצר יותר  שעשיתםחושבים /אתם מרגישים כמהעד 
 ?יחסים טובים עם החברים ומשפחה

 
  ?השבוע לכם מהםאכפת -שאנשים  כםל היההאם 
 ?השבוע חברים/המשפחהחוויות משמעותיות עם היה האם 

 ?השבוע יםאהוב הרגשתם םהאם את
 ?לכם השבועמשפחה הבני בדתם את יכ, תמכתםהאם 

 ?יםמכובד יםמרגיש םהאם את
 ?השבוע כםחברים שלתמכתם בהאם 

 
 עולם/ קהילה /זולת: יחסים

השבוע כדי ליצר יחסים  שעשיתםחושבים /אתם מרגישים כמהעד 
 ?טובים יותר עם הזולת ואנשי הקהילה

 
 ?אחריםעבור חמלה והבנה  כםל היההאם 
 ?השבוע זולתהחוויות משמעותיות עם  כםל היההאם 

 ?כםקהילה שלעם הבנוח  םתשגהר םהאם את
 ?ים בקהילהמכובד תםשגהר םהאם את

 ?את הקהילה שלכם בדתםיכהאם אתם 
 ?אחרים בצורה אמיתית/ לסביבה  יםמחובר תםשגהר םהאם את



 ?השבוע כםלקהילה של מתםתר/  מכתםת םהאם את
 ?השבוע יותר עולם טובל/ קהילה ל מכתםאתם ת האם

 
 רומנטיקה/ הרפתקה / בידור 

השבוע כדי ליצר יותר  שעשיתםחושבים /אתם מרגישים כמהעד 
 ?ורומנטיקה, הרפתקה, בידור

 
 ?ם השבוערקדת ,םתחקצ םאתכמה 
 ?השבוע חוויות מהנות כםל היההאם 

 ?רומנטיקה/ הרפתקה לזמן  םיצרת םהאם את
 ?השבוע כםעם עצמ םאת םכמה רומנטי

 ?השבוע דברים חדשים םתסיינ םהאם את? הייתם יםכמה הרפתקני
 
 

 ארגון בית -ניהול/  כספים/  עבודה/  קריירה/  חינוך
השבוע כדי להתקדם  שעשיתםחושבים /אתם מרגישים כמהעד 

 ?ארגון בית שלכם/בניהול, במצב הפיננסי, בעבודה, בקריירה, בחינוך
 

או /וקורסים  ?השבוע "כי אתם רציתם/בכוונה" םמדתל םהאם את
 ?כדי לקבל ידע נוסףחדשים נושאים 

 
 : עבודה/ קריירה 

 ?בעבודה השבוע םרגשתה איך
 להתקדםכדי  משהו ישןחידשתם למדתם משהו חדש או האם 

 ?השבוע כםשל עבודה/בקריירה
 ?השבוע כםשל קריירה/שים סיפוק בעבודהיאתם מרגהאם 

 
 כספים

 ?השבוע כלכלית יםבטוח יםמרגיש םהאם את
 ?בלי אילוצים יםרוצ םלעשות מה שאת יםמסוגל םהאם את

 
 
 
 



 
 טבע/  תחביבים / יצירתיות

כדי להיות יותר יצירתיים  שעשיתםחושבים /אתם מרגישים כמהעד 
 ?תחביבם וטבע השבועלחוות 

נעשה , או בילוי כי הוא עשה עבור הנאה או הרפיה, התלהבות, עניין, תחביב הוא פעילות)
 (.כםשל הפניי במהלך הזמן

 ?םיייצירת םעד כמה את
 ?שהגשמתם השבוע תחביבים לכם האם היה

 ?האם נהנתם בטבע השבוע
 

 התפתחות/ מודעות/ צמיחה אישית
, כדי לשפר את הצמיחה שעשיתםחושבים /אתם מרגישים כמהעד 

 ?והתפתחות האישית שלכם השבוע מודעות
 

 ? ם על עצמכםלמדת ?מחוויות חייכם םתמדל םהאם את
 ?השבוע כםעבור חיי ת ברורותמטרו כםל היההאם 
 ?כםמעות עמוקה או מוטיבציה לחיימש כםל היההאם 
 ?השבוע דימוי עצמיאיך ה

 
 נותחסל/  (הודייה) הכרת תודה

הכרת השבוע כדי ליצר  שעשיתםחושבים /אתם מרגישים כמהעד 
 ?נותסלח/  (הודייה) תודה

 
 ?כםתודה על החיים של יאסיר הייתםכמה 
 ?לאחרים בקלות םתלחסהאם 
 ?השבוע בקלות כםלעצמ םתלחסהאם 
להיות / תודה  ילהיות אסיר/ כדי להודות השבוע זמן  םלקחת האם

 ?םסלחני
 ?כם השבועעל מה שיש ל( הודייה)תודה  בהכרת םתהייכמה 
 ?הזולת/עם אחריםתודה הייתם בהכרת כמה 

 


