אוקי ,אם הגעתם לכאן אז כנראה שיש בעיה .אולי נתקעתם ואתם לא יודעים איך
להתקדם? האם ניסיתם להשתמש בחוזקות שלכם כדי למצוא פתרון? יכול להיות
שזה פשוט לא עזר .אם לא עשיתם את זה כבר ,אני מזמינה אתכם לכתוב לי
ולשתף אותי במה שקורה ,אני מבטיחה לחזור אליכם ולנסות למצוא פתרון.
ויכול להיות שפשוט נמאס לכם .אם זה המצב ,אני מאוד מבינה אתכם .ציד מחשבות
הוא מקצוע קשה ,יש המון משימות לעשות והרבה פעמים כבר אין כוח .אתם בטח
חושבים שאני אגיד לכם עכשיו משהו כמו "תמשיכו ,אתם חייבים ,זה יעזור לכם" או
משהו בסגנון הזה ,נכון?
אז זהו ,שלא.
אני רוצה להזכיר לכם שהקורס הזה הוא שלכם ובשבילכם .אף אחד לא מכריח
אתכם לעשות אותו ,בטח שלא אני (ואני מקווה שגם השוליה שלכם לא) .ככה שאם
כבר לא בא לכם להמשיך במשימות ולהיהפך לציידי מחשבות ,זה ממש לא נורא –
אתם מוזמנים לעשות הפסקה ,ההרפתקה תמיד תחכה לכם.
רק משהו אחד קטן .לפני שאתם לוקחים את ההפסקה ,אני מציעה לכם לענות על
השאלה הבאה:

למה אני רוצה להיות צייד/ת מחשבות?
אני משערת שאם אתם כמו רוב הילדים ,הגעתם לפה כי רציתם ללמוד על דרכים
חדשות כדי להילחם בטורדנים שלכם .יכול להיות שאפילו כבר זיהיתם טורדן או שניים,
ורציתם לדעת איך מגרשים אותם מהראש כדי לשפר לעצמכם את החיים .אם זה
המצב ,בואו תשאלו את עצמכם את השאלה הבאה:
איך יהיו החיים שלי בלי הטורדן?
בטח הצלחתם לחשוב עכשיו על כמה דברים שהיו יכולים להיות ממש אחרת בלי
הטורדנים המעצבנים .עם המחשבה הזאת בראש ,בואו תסתכלו כרגע על ההחלטה
שלכם להפסיק את ההרפתקה .האם אתם עדיין רוצים להפסיק? אם כן ,אז אולי
כדאי שבאמת תפסיקו ,נראה שאתם באמת זקוקים למנוחה .ואם לא ,אתם יכולים
לחזור למשימות ,ותזכרו שבכל פעם שאתם צריכים אתם יכולים לבוא לפה ,לקרוא
ואולי להתחזק קצת.
בכל מקרה ,אני מאחלת לכם המשך מצוין ומחזיקה לכם אצבעות,
שלכם,
אליזבת

