שלום לכם שוליות יקרים!
שמי אליזבת ,אני ציידת מחשבות ,ואני שמחה לבשר לכם שגויסתם לשמש כשוליות
בקורס המקוון של ציידי המחשבות שלי .לפני שאני מתחילה בהסבר ,אני מציעה שאם
כבר לא עשיתם את זה עדיין תיכנסו לאתר שלי –  thoughthunters.comותקראו
קצת עלי ועל ספרי האוטוביוגרפי (שגם לו קוראים "ציידת המחשבות").
הקורס הזה הוא משחק פסיכולוגי עצמאי ,בו אני אלמד את הצייד או הציידת
הצעירים שגייסו אתכם כל מיני כלים מעולם הטיפול ההתנהגותי-קוגניטיבי ( )CBTכדי
להילחם בטורדנים – המחשבות המציקות שיש לכולנו בראש .הציידים ואתם תתקדמו
בו בקצב שלכם ובאופן עצמאי לחלוטין ,אבל תזכרו שאם אתם נתקעים אתם
מוזמנים תמיד לכתוב לי ,ואני מבטיחה לענות .עוד משהו שכדאי שתעשו הוא להירשם
לניוזלטר של האתר ,בו תוכלו להתעדכן בחידושים ממעבדת המחשבות הסודית שלי.
כמה דברים שחשוב שתדעו כדי להיות שוליות טובות:
דעו את תפקידכם – בהרפתקה הזאת ,אתם לא הגיבורים ,אתם העוזרים.
תחשבו על זה קצת כמו גיבור העל והשוליה שלו .לכן ,אל תנסו לשים את עצמכם
במרכז ,ואם ישנו וויכוח הצייד או הציידת הם אלו שקובעים בסופו של דבר .כמובן
שאתם יכולים לייעץ ולשכנע ,אבל לא יותר מזה.

קצב ,קצב ,קצב :אחת הבעיות הנפוצות בין שוליות לציידים הוא עניין הקצב.
הרבה פעמים השוליה רוצה להתקדם במשימות יותר מהר מהצייד או הציידת.
תזהרו מהמצב הזה כמו מאש .הדרך לעשות את זה היא להזכיר לעצמכם כל הזמן
שזאת לא ההרפתקה שלכם אלא של מישהו אחר ,ולכן הציידים קובעים את הקצב.
הפרידו בין זמן רגיל ל"זמן הרפתקה" :סביר להניח שיש לכם קשר אינטנסיבי עם
הציידים שלכם – אולי אתם ההורים שלהם ,אולי אתם חברים קרובים או בני
משפחה .בכל מקרה ,כדי שתצליחו להיות שוליות יעילות בשבילם אתם חייבים לעשות
הפרדה מוחלטת בין זמן רגיל (שבו אתם גוערים בהם לנקות את החדר ,למשל)
לבין "זמן הרפתקה" .ההפרדה הזאת תיעשה בעזרת סימן מיוחד (אחת מהמשימות
הראשונות של הציידים שלכם היא למצוא ביחד אתכם סימן כזה בדיוק) .הסימן
הזה יפריד בין זמן רגיל ל"זמן הרפתקה" .חשוב מאוד (מאוד) שתשמרו בקנאות על
ההפרדה הזאת ,ולא תערבבו את תלאות היומיום עם ההרפתקה המשותפת שלכם.
ההרפתקה הזאת צריכה להיות זמן בלי קונפליקטים ביניכם ,אוקי?
זכרו את החוזקות והחולשות של הצייד/ת שלכם :באחת המשימות הראשונות שלכם
הציידים שלכם התבקשו לרשום חוזקות וחולשות .זה לא במקרה! כשאתם שמים לב
שהם מתקשים ,נסו לשאול אותם אם יש להם חוזקה שיכולה לעזור להם? אולי הם
מתמודדים עם קושי שקשור לחולשה שלהם?

בעיות מוטיבציה :פעמים רבות ציידים מאבדים סבלנות או כוח בדרך הארוכה
להיהפך לציידים מקצועיים .זה ממש לא נורא .אם זה קורה ,אל תדחקו בהם.
אתם יכולים לקרוא את המסמך הבא ,ובעיקר לבצע את המשימה הבאה ,כמה
פעמים שצריך עד שהם מוכנים להמשיך .אם הם עדיין לא רוצים ,אני מציעה שתקחו
הפסקה ,ותחזרו ברגע שהם ירגישו שהם רוצים ומוכנים לכך.
כשהבעיה גדולה יותר :יכול להיות שיעלו דברים קשים ועוצמתיים בהרפתקה של
הצייד או הציידת שלכם .זה בסדר גמור ,ובשביל זה אתם שם כדי לעזור .אם אתם
מרגישים שזה יותר מדי ,אתם תמיד יכולים לכתוב לעוזר שלי עופר ,הוא פסיכולוג
מוסמך וישמח לייעץ לכם ולהפנות למי שצריך במקרה הצורך.
אם בכל זאת נתקעתם ואתם לא יודעים איך להמשיך ,כתבו לי .בשביל זה אני פה.
(אפשר להגיע אלי בלחיצה על הפרצוף שלי במשימות השונות) אתם גם מוזמנים
להדפיס את המסמך הזה כדי להיזכר בו מדי פעם כשצריך.
אני מאחלת לכם ולציידים שלכם ציד מחשבות מוצלח במיוחד.
שלכם,
אליזבת

