
 
 

 חזון משפחתי
 

 המדריך הבסיסי
 לחוויה משותפת לחוסן משפחתי

 
 

 מאת: שרונה דוכנה, יוצרת 'חזון אישי' מייסדת 'מיזם האימוץ והאומנה'
  הגשמת קלה ומהירה.
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 לא פחות ממושלם - מבוא
 הורים בכלל והורי אימוץ ואומנה בפרט מגיעים למעמד ההורות עם חזון שלעיתים מתגשם

 באופן אחר ואפילו שונה מאד מכפי שדמיינו. גם הילדים בעיקר הגדולים עשויים להגיע
 למשפחה החדשה עם 'פנטזיות'

 על איך יראו החיים במשפחה
 החדשה. הפנטזיות עשויות לנוע

 מ 'חיי בבית החדש יהיו  נטולי
 כאב ועצב, יקנו לי הכל …' ועד

 'חיי הופכים להיות ללא פחות
 ממושלמים, אתנהג יפה, אהיה

 ילד טוב, הולך להיות מושי
  (מושלם)'.

 גם ילדים שאומצו כתינוקות רּּכים
 גדלים מפתחים נרטיב על סיפור

 חייהם לא תמיד בהלימה
 למציאות (למשל "אני לא עם

 ההורים המולידים שלי כי אבא
 שלי איש עסקים הוא מעט מאד
 בבית כי עובד הרבה מעבר לים

  ואמא שלי רופאה באיכילוב").
 

 המדריך שלפניך תמציתי ומעשי ומבוסס על תהליכי חזון קבוצתיים ואישיים שהנחיתי במהלך
 השנים. אני מאחלת שתצליחו יחד עם הילדים לגשר בין הדמיון למציאות דרך עולם

 התחושה, הרגש והמעשה. אני מאחלת לכם יצירת חזון משפחתי מרהיב ומשגשג.

  במדריך פעילות משפחתית משותפת שתקרין על הרגע הזה, הבא והמשך השנה כולה.

 שנה מתוקה, פורה ומוצלחת לך ולכל בני המשפחה.
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מלווה אני פיה על אישי' 'חזון גישת את פיתחתי האחרונות שנים             ב-22
ילד אימוץ דרך לאם שהפכתי ואחרי האחרון בעשור טיפול. ואנשי            יזמים
אני האינטרנטי. ההדרכות מרכז - האימוץ מיזם את הקמתי           גדול
היזמי-משפחתי העולמות בין גשר לבנות העת כל         שואפת

 החזון-המימוש החוסן המשפחתי והשיקום של בני הבית.
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 תוכן עניינים:

 

   פתיח◆

   מטרות המדריך◆

  חזון אישי ראשי תיבות◆

  קדימה◆

  חוויה◆

 צעד אחד◆

  הגדרת מטרה: חפץ חיים◆

  לתשומת לב◆

 קלילות◆

 חזון משפחתי כתהליך◆
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 פתיח:
חגי חוויתי. ולמפגש חזון ליצירת נפלאים עיתויים ישנם השנה           במהלך
וכמובן חופשות סופישבוע פסח, לסדר וההכנות האביב תקופת          תשרי,
בני כל בין מפגש לקיים ראוי יהיה שתבחרו עיתוי כל הקיץ.             תקופת
בחרתם אם מקרב. סשן יחד לחוות המורחבת או הגרעינית           המשפחה
דווקא פעולה לשיתוף תצפו אל שכן, מקווה ואני הילדים את            לשתף
ישמחו מתבגרים במיוחד ילדים יתרחש. שהוא מדמיינים שאתם          בדרך

 ליטול חלק בחוויה, בדרך שלהם.
 

זורמת. בגישה משפחתי', 'חזון לתרגל המבורכת היוזמה עם          הגיעו
המטרה כיוון. שנו נדרש כאשר לדרך. וצאו כלים ארגז בכיוון,            הצטיידו
נוספת חוויה אלא בו, שיועלו המטרות התגשמות או עצמו הסשן            אינה

 למחרוזת המשפחתית.
 

וזריז. קליל מתומצת מעודכן משפחתי' לחזון הבסיסי 'המדריך          בידיכם
   הדרכות למתקדמים יתואמו בשמחה.
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 מטרות המדריך לאפשר לכם:
 

 לתרגל הורים וילדיהם ניסוח מטרות.1.

 ליצור, לחוות, ליהנות, להתקרב.2.

 לתמוך כל חבר משפחה במימוש מטרות קטנות כגדולות3.

 להגשים את המטרות שניסחתם.4.

 
להורים האימוץ' חוכמת ב'מועדון בהדרכות כלול        הנושא

 ולמטפלים. כל הפרטים להצטרפות בקישור שכאן
למערכי הודות יותר טוב אימוץ מבינים ומטפלים         הורים

   ההדרכה המתקדמים.
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 י ש י א ן ו ז ח

 
 חזון אישי: ראשי תיבות

 

 לעבור מ-ח' של חלום לחזון. ח

 לאתר את הזהב שבי (כישורים וחוזקות). ז

 אני + ו הצוות שלי, מעגל התמיכה. ו

  נשמה, הדברים שאני מלאת תשוקה בעשייתם. ן

 אמונות, דפוסים פיזיולוגיים ותבניות התנהגות. א

 יש בחיי. לשים לב ולהוקיר את גרגר הזהב בכל מצב ויום. י

 שאר רוח ההשראה שלי. ש

 ילד סקרן משחק, נופל וקם. י

 
 במדריך שכאן נעבור על חלק מהאותיות - השלבים שתוארו לעיל.
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  קדימה:
לחוץ ליין' 'דד ללא רגוע זמן מבחינת הן הפעילות למרחב משמעות             יש
נוסף עניין וצלילים. (טבעי) ניחוח נינוח, במראה נעים פיזי למרחב            והן
לא במונחים שימוש למילים. הסבר מתן או מובנות במילים שימוש            הוא
'טמפרטורה'. ל רגישים היו בנוסף, מנטלית. חסימה ליצור עלול           נהירים
'די' של ניחוח מזהים אתם אם סיבולת'. 'טווח יש לילדים ובודאי לכם              גם
דקות כמה לעצור נכון היה כנראה להישרף), שמתחיל אורז כמו            (מרגיש
ומחברת. נעימה בטוחה, חוויה של זיכרון-טעם עם להישאר חשוב           קודם.

 Less is MORE - פחות זה יותר.

 
 היערכות - קיבעו מראש חלון זמן וכדאי לעבור על המדריך לפני...●
  הכינו מרחב נעים ושקט●
חזון,● מישאלה, רצון, חלום, מהמילים: 1-3 על הילדים את           שאלו

 ציפיות, ציפיות, יעדים, תוכנית וכו'. גלו כיצד הם מבינים אותן.
  חקרו יחד עם הילדים את המילים הוויה, תדר. הכוונה שיבינו●

הוויה לכל ההוויה. אלא חשובה, קונקרטית מטרה הגשמת דוקא           לאו
חייבים לא חופש לחוות כדי למשל, יחסית. בפשטות להגיע           ניתן
אף צמיחה, שמחה, שפע, רוגע, אהבה, נוספות: הוויות לחו"ל.           ליסוע

 אחת מהן אינה תלויה באופן בלעדי בחומר, עצם או אדם אחר.
  יש = שי●

אותם מקדו ובקשות, צורך על הילדים עם לדבר שמתפתים           לפני
יש קורה. ומה בחייהם נוכח מי קיים, מה שיפרטו בחייהם            ל'יש'
לישון, מיטה לי יש מורה, לי יש ספרים, לי יש השני, את אחד               לנו

 יש לי כשרון ל…, יש לי שיער, יש לי זיכרון על… וכו'.
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  חוויה:
נעים היכן בעיקר בגוף לתחושות הילדים לב תשומת להסב           כדאי
או עצמי שיפוט ללא נעשה התהליך ולמחשבות. לרגשות          ונוח,
שיבחינו בקשו זה. שלב על תחזרו התהליך בסיום חיצונית.           ביקורת
אותנו לחבר השנה הימים/ במהלך גם הוא הרעיון חל. אם            בשינוי
הדופק, עם קורה מה להתבונן ליכולת לתחושות: - לגוף הילדים            ואת

 נשימה ותחושת באיברי הגוף השונים.
 

הילדים● את הזמינו יבחרו. שהילדים נעימה מוסיקה -          דמיון
הקרובה. השנה למהלך להם רצוי רגש בגוף, תושה הוויה,           לדמיין

  שיצבעו את ההוויה בגוון, שיעניק לה צורה.
  * לפני ההדמייה, העניקו להם מס' דקות הירגעות.

עננים על שוכבים אתם 'עכשיו להנחות: לא עליהם, לסמוך חשוב *           
מדוייקת. בהפעלה צורך אין מוזהבים…'. דולפינים עם ושוחים          ורודים

  תפקידכם לאפשר וללוות. אפשר לדמיין בעיניים עצומות או פקוחות.
 כדאי להשתתף בתהליך להנחות אותו ולחוות אותו ביחד.

שם מי 'רואים', אתם מי את לשאול: אפשר לאווירה שנכנסים            אחרי
את לתחזק כדי עושים אתם ומה קורה מה (להמתין…).           איתכם?

  התחושה הרצויה?
 

או● רגיל A4 נייר או פתקים על -          ציור
מים, בצבעי גדול או קטן קנבס על         קשיח,
(כל לחוד או יחד ציירו אקריליק, או         גואש
רוצים. שאתם ההוויה את קנבסו) על        אחד
קטן (קנבס מוחשי. או אבסטרקטי       ניתן
כשמסיימים מיד לתלות וניתן ש"ח 10        עולה
ייזל שלא התקשח, טיפה הצבע אם        לצייר

איתם ויחד לרגע עיצרו שלכם. לקנבס פולשים הילדים אם הקיר).            על
עליהם תחילה אך משפחתי, חזון יחד לצייר אפשר תהליך.           תנסחו
ללא שלכם' 'על לצייר ולא משותפת עבודה להציע או רשות            לבקש

 הסכמה משותפת.
עצמכם: על לומר לא בטח מציירים. איך לילדים להסביר לא בבקשה *            

 "אני לא יודע/ת לצייר".
 כתיבה - הילדים כותבים בקלות? יופי. אם לא, אז כיתבו עבורם.●

 הם או אתם כיתבו ברצף וללא הפסקה במשך מס' דקות כל מה שיוצא.
 אפשר על מחברת או דף גדול ואפשר פשוט להכין פתקים או קלפים

 ריקים שימלאו במילים, רעיונות, משפטי מפתח.
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 צעד אחד
 

 מתוך תמונת החזון הציור או הכתיבה 'גיזרו' צעד אחד
 שניתן לתרגל בבית שיאפשר את מימוש החזון. כדאי

 שצעד זה יהיה מנוסח ע"פ ח.פ.ץ חיים: חיובי, פעיל, צלול
  וממלא חיים.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הגדרת מטרה על פי ח.פ.ץ חיים

 כוונה חיובית, מילים חיוביות (אין שימוש ב'לא' וכו')  חיובי

 מטרה או פעולה ברת ביצוע בטווח הקצר, מעשית.  פעיל

 שכל אחד יבין אותה, כתובה בפשטות ואינה מעוררת שאלות.  צלול

 מלהיבה, משמחת, יוצרת רצון, מניעה לפעולה.  חיים
 

 חשוב שהניסוח יהיה חיובי. שהצעד יהיה מעשי, מובן מאד לכולם
 ומעורר התלהבות-חיים. לצעד עליו החלטתם יש להוסיף תכלית. דוג'

 למטרות חיוביות, פעילות, צלולות ומעוררות חיים. כאשר המטרה
 מנוסחת ע"פ חפץ חיים ניתן להתקדם.

 לעיתים מדובר בהשקעה מנג'סת (חפירה), אך חיונית ליצירת מטרה
 מלוטשת וברת ביצוע.

 דוגמאות:
 "אני עושה ……… כדי ש….. (כאן תתואר התוצאה של מה שעשיתם).

 למשל: "החל ממחר אני קורא מדי ערב פיסקה אחת מתוך …. כדי שאוכל להשתתף
 בהצגה שחשובה לי."

 "החל מהיום אני מנקה את המטבח מדי צהריים במשך חצי שעה, כדי שנוכל בשאר
 היום ליהנות מארוחות משותפות רגועות במקום נעים".

 
 תחזוקה - זה החלק שלרוב מלהיב פחות, אך קריטי. החליטו●

 מראש על דרכים שאתם יכולים להחיות, לטפח ולהזרים אנרגיה לטובת
 מימוש הצעד שאותו קבעתם.
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 לתשומת לב:
 

אפשר בנפרד. משפחה בן כל או יחד לחוות ניתן שלב כל לחוד -               יחד
משותף משפחתי חזון לצייר בסיום ואפשר חזון לעצמו יצייר אחד            שכל

 ולהקדיש לפני/ במהלך או אחרי שיחה קצרצרה. עיצרו לפני חפירה.
 

 סכמו - את המפגש בקצרה:
להשוות אפשר הגוף. לתחושות אותם חברו רגוע? מרגיש בגוף           איפה

 לתחושות מתחילת התהליך.
 איך אתם מרגישים?

הפעילות, סך מתוך - הזהב (גרגר איתם. שלוקחים הזהב' 'גרגר            מהו
 מה הדבר בעל הערך שקיבלתם).

 
 התוצרים - אפשר לתלות בחדר, מטבח, סלון.

לצרף אפשר עבורכם. לתזכורת הסשן את להסריט או לצלם           תוכלו
  תמונות שלכם מהמחשב או מודפסות שלכם או מהאינטרנט להמחשה.

 
או יום ומדי ויקשטו בחנות יבחרו שהם מחברת או פנקס להעניק             ניתן

 מתי שרוצים יכתבו בה את החזון היומי. זה פועל כקסם!!!
 

הילדים עם דברו תחפרו. אל שאחרי הימים במהלך - למציאות            חיבור
הוויה אותה את מעכבת או מקדמת היא האם ועשייה רגש מחשבה,             על
לב, בתשומת להיות שילמדו חשוב המשפחתי. או האישי בחזון           שביקשו

 בהתבוננות על המחשבות והמילים.
 

ובתפריט מקדם מילים בלקסיקון להשתמש אותם הרגילו -          הרגלים
בה, די אין טובה כוונה ושמחים. בריאים מתבגרים ילדים/ של            הרגלים
למחוז אותנו וממנפת שלנו המוח את מחווטת והעקביות          החזרתיות
עצמי, בערך אותם ימלאו ושמחים בריאים אנשים של הרגלים           חפצנו.
רגשי, חושי, התחושתי, בתפריט יש מה אותם שאלו וביטחון.           דימוי
תכעסו ואל תשפטו אל קשות, מילים יוצאות כאשר שלהם? ומעשי            שפתי
בהחלט שלהם. למטרות אותם מקדם והאם למילים התייחסו          עליהם

 ישנם מצבים שיש לומר: מספיק! עד כאן! אני לא יאפשר שתתנהג כך.
 

את כוונו שביקשו וההוויה החזון מתוך אחד. בדבר דבקו -            האחד
למטרות תתפתו אל אחת! שנתית ומתמשכת עקבית למשימה          הילדים
בכל להילחם לא נוספת. אחת לבחור יוכלו לעברה יתקדמו כאשר            רבות.
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עליזה מקום" בשום נמצא לא מקום בכל שנמצא "מי פליז.            החזיתות.
 מארץ הפלאות.

 
אל לעצמיכם. ואתם לעצמם בוחרים הם לב שימו - המטרה? מי             של
במטרות אתכם לרצות להם תגרמו ואל ראויות מטרות מהן להם            תרמזו

 'נחמדות'.
 

שאתם כישרון על לכו בטוח. על תלכו אתם וגם שהם כדאי -              חוזקות
על ותחזרו עקביים היו עליה. להתאמן שתרצו תשוקה על לתרגל.            רוצים
אדם אין לכוכבים. להפוך יוכלו בו שלהם במגרש לבחור אותם למדו             כך.
את לקרוא שווה במגרשו. נוצץ כוכב שיהיה ראוי אדם כל מגרש.             ללא

 הספר 'גריט'. תורגם.
 

הסבירו מנטורים. לבחור אותם למדו שיבקשו דבר לכל בנוגע -            צוות
מוקפים היו במדליות, שזכו ספורטאים בעולם, מהמצליחים         שאנשים

 בצוות מקצועי מלווה. להיעזר זו עוצמה לא חולשה.
 

 סיכום: המתכון והתוצאה הם חסרי משמעות.
יום של בסופו אם יחד. שלכם המשותפת לחוויה היא העליונה            החשיבות
הורם המכסה כי המטבח ברחבי שהתעופפו פופ-קורן הכנתם          פשוט
כיף, של הוויה עם חזון התגשמות אחלה זו - עת טרם שלא או               בכוונה

 אוכל ו...ניקיון.
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  קלילות

 
של בסופו במיוחד. ל'ּכבד' הפך החזון פיתוח תהליך העסקי           בעולם
במשרדים הקיר על החזון ניסוח נתלה החצוצרה תרועת ולקול           תהליך
לממן היה שיכול תהליך ונשלם תם בזה באתר. עמוד לו מוקצה             ואף

 קרוז לחברה כולה.
 

להלן קדימה. אז קלילות. על שתקפידו חשוב ובמשפחה          בבית
 מפתחות. רצוי להתייחס אליהם בחדוות יצירה.

 
כדי1. תוך כלומר, כדי. תוך להיות יכול הפעילות מיקום           מיקום:

אתם אם הילדים. של ההרדמה משלב כחלק או נסיעה כדי תוך             ארוחה,
ליצירת אתר אחלה זה ארוכה קצף אמבטיית על מתענגים הילדים            או
ציור של קטעים קצת משלבת אני כי בסלון, אוהבת אישית אני             חזון.
שולחן של באוירה המתבגרים את תושיבו אל מקרה בכל           וכתיבה.

 מהגוני, הם לא יסלחו לכם על ה'כובד'.
 

רעבים/2. מתעוררים/ אתם כשהילדים/ אינו טוב עיתוי         עיתוי:
תהיה לעוד תאבון ונוצר דק' 5 ארך הסשן שאם זמן חלון רצוי              ממהרים.
צעירים ילדים שקבוצת קרה כבר הילדים. בגיל תלוי להאריך.           אופציה
לרבדים עמי והעמיקו שעה כמעט שהנחיתי בסשן השתתפה          משקיענים
מה על לדבר לכם נוח "מתי הילדים: את שאלו טוב? הכי             רגשיים.
שלא מה על ולא שרוצים מה על הוא חזון תאכל'ס כי רוצים?".              שאתם
רמבו בהמשכים. וקולע קצר אפשר כאמור אבל זמן. לוקח וזה            רוצים

1,2,3 
 

מרתק3. כי Vision ה- סשן את מקיימים אנו לשמה התכלית            למה:
רבים קוסמים. להיות של מיומנויות שלנו הילדים עם יחד להפעיל            ומרגש
יכולות איתם לתרגל מתפקדנו כהורים אך זאת, לעשות יודעים           מהם
מי יזכרו והילדים היום יגיע במיוחד. חשובה יכולת לדעתי וזו            חשובות.
יכולים הם יונים, להפריח במקום הקוסמות. יכולת את אצלהם           העיר

  בכוחות משותפים להביא לחייהם מה שחשוב להם.
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האימוץ 'חוכמת שלנו הדגל בתכנית בהדרכות כלול         הנושא
בקישור להצטרפות הפרטים כל ולמטפלים. להורים        והאומנה'

 שכאן
למערכי הודות יותר טוב אימוץ מבינים ומטפלים         הורים

 ההדרכה המתקדמים.
 

 חזון משפחתי כתהליך
 

 
 

  חג שמח,
 

 כתבה ומיישמת: שרונה דוכנה, מנהלת 'הרמוני דרך חיים',
 מייסדת 'מיזם האימוץ והאומנה',  מלווה 'לחוסן משפחתי' ואנשי

 טיפול להשפעה מייטיבה
 

 צרו קשר:
  טל' 0522-941146

/https://www.facebook.com/SharonaDuchne 
 

Programs@AdoptionWisdom.com  
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