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 מה כדאי לכם לקרוא את המדריך ל מבוא:

 )!(עד הסוף
 

מספר   ו(א היוםבמשך מסודר באופן ד לאכול יקפלהמתסכלים זה הכי  אחד הדברים הכי 
צורך עז   לפתעמתעורר   ... אזו, " השטויות"וותר על ל עשות בחירות בריאות, ל, ימים)
  "טעים ממחלקת ה"משהו ל, אלא מזין בריא   מזוןלרעבים, לא באמת . לא כי ולנשנש  לאכול
  .  ישפר את ההרגשה ומצב הרוח ש  יפיכי , משהו) שילוב ביניהםכל או   שומני, מלוח, (מתוק

  
והדחף    רצוןהבאותו הרגע  ך, א בריאות, במראה ובהרגשהפוגע ב יודעים שזה שברור 

...  " זה יתן לי כוח, "מגיע לי"",  "אני חייבת"מה שעובר בראש זה כל .  יותר  יםחזק יםמרגיש
הלכה  "מתחלפות ל מחשבות ה, אבל אז "רק היום " או    "רק קצת " אומרים לעצמנו ש אז  

לא עובר זמן רב עד    .מחר", או "מה זה כבר משנה" מהרסתי הכל", "ממילא הדיאטה", "
אנו  , ו נו והגזמ נוששוב נשברוהחרטה על   , הביקורת העצמיתשמגיעים הצער, התסכול

   . זהה לופהואיך יוצאים מ   את זה נועשיתוהים למה בכלל 

 

 נשמע לכם מוכר? 
  מתעודדים/מפצים/חוגגים/נרגעים/   מוצאים עצמכם מתנחמים/ האם גם אתם

  ? באמצעות אוכל השעמוםאו  מעבירים את הזמן בורחים/מתפרקים/
  נכנעים י פעמים מוצאים עצמכם , אבל יותר מד כך בלחם יהמנסים ל גם אתם האם  ?  

  לאחר מעשה, אבל זה לא עוזר למנוע את הפעם הבאהמתחרטים האם גם אתם ? 
  שליטהמתוך ו , מאוזנתלאכול בצורה בריאה חשוב ם לכהאם גם ? 

 

 אם כן, אז המדריך הזה הוא בשבילכם!
אשר  , אכילה רגשית דים עם מתמוד שכמוכם   הזה כתבתי בדיוק עבור אנשים מדריך האת 

 . האוכלעצמם ועם יותר  וליצור מערכת יחסים בריאה   רוצים להשיג שליטה טובה באכילה

 

     מאחלת לכם קריאה מהנה, מעשירה ומועילה
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 רגע לפני שמתחילים...
 

 : קריאת המדריךהתועלת מ מירב  שתשיגו את   על מנת 

 
   לגמריהשתיקו לקריאה נינוחה ללא הפרעות והסחות. ומקום  זמןפנו לעצמכם  

 אתם!    –זהו זמן איכות שמוקדש לחשוב מכל  . הטלפוןאת 
 

 לעצמכם וםרשלתוך כדי הקריאה , על מנת שתוכלו הצטיידו בכלי כתיבה  
 . לאחר מכןישמשו אתכם , שתובנות רעיונות ו

   

  חיובית. שימו  גישה סקרנות והדברים מתוך את קראו ויישמו  – והחשוב מכל
הזדמנות אמיתית להתנסות,  ספקנות, ותנו לעצמכם ביקורת ובצד את הנטיה ל

  לטעות וללמוד. מחקרים מראים שאנשים מצליחנים מתמקדים במה שכן עובד 
השליטה  יווכח איך וכלו להת זו, ועם הזמן כאמץ גישה מצליחנית  נ בואו . ואפשרי

 . מתחזקתהולכת ו שלכם באכילה 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מוכנים? נצא לדרך...  . זהו



 

2020©   כל הזכויות שמורות למיכל ירון  

5 

 אכילה רגשית מה שחשוב לדעת על 
  

  הליהאכ מטרת  לבין רעב רגשי. גופניבין תחושת רעב שנוצר בלבול הנה  אכילה רגשית 
  נועדה אסטרטגיה ש א הי, אלא שלו אנרגיהה כי אינה להזין את הגוף ולענות על צור

חליף  ת מהווההאוכל   .לא נעימים  ותגש רהתמודד עם  לרגשיים ו צרכים  ות עללענ
עצב, אכזבה   במצבי נחמה(כולל אהבה עצמית), כדרך להשיג  חום ואהבהל כבייכול 
מה  אש  וא כעס  חרטה,, קונפליקטים פנימיים על  האמצעי להקלכ . האוכל משמש ותיסכול 

"  למלא "בקיבה נתפסת כדרך מלאות התחושת  . שמתעוררים עקב ביקורת עצמית קשה
  או בדידות.    ל ריקנות חלל ש

  

, מתח  עצבנותשימוש באוכל כדרך להירגע במצבי  ם רגשית הביטויים נוספים של אכילה 
.  ן לדחות מעדיפים, או להתמודד עם מטלות לא נעימות שאנו שיעמוםלהפיג , דאגהו

, שהאדם אינו מרשה  פריקת רסןו התמרדותסוג של האכילה מהווה במקרים מסויימים 
ליצור  יכולים  בעוצמה גבוהה שנחווים גם רגשות חיוביים   .לעצמו בתחומי החיים האחרים 

ביטויים  עם זאת, מאחר ורוב ה"לחגוג" עם אוכל.  מקובלת התופעה של  , וה דומההשפע
 נתמקד בעיקר בהם.  במדריך זה לרגשות לא נעימים,  ים אכילה רגשית קשורשל 

  

כל רגש לא כמעט הגענו למצב הזה שהתרגלנו לאכול כתגובה לאיך בכלל 

 ?שעולה בנו נעים
נוצר בשלב מוקדם מאוד בחיים. כשתינוק יונק הוא מקבל יחד עם   ות הקשר בין אוכל ורגש

קשר זה הולך ומתחזק עם  , מבט אוהב, חיבוק, קירבה ותחושת מוגנות. חלב גם חום ה
)  יםאחר כמו גם מבוגרים משמעותיים  (רבים . הורים  השנים בעקבות תהליכי סוציאליזציה

הוא  מאוכזב מציעים לו סוכריה, או עצוב כאוב, כשילד  אם "פותרים" בעיות בעזרת אוכל: 
 מנדנד כשילד  םא ולהפחית כאב.  להתעודד , דרך להתנחםלומד שמאכלים מסויימים הם 

.  טיף, הוא לומד שנשנוש עוזר להעביר את הזמן ולהסיח את דעתנותנים לו חמשעמום 
על   פרס  םה  הקימתדברי , הוא מפנים שממתקהוא מקבל כשילד מתנהג יפה  אם 

  .  התנהגות טובה
  

לו (ויש הרבה משימות כאלה   לא כיף או   קשהשמשהו  ה עשהוא ישבכל פעם , בהמשך
  עושיםהורים  כמובןאוכל. ל עלול לפנות הוא ו  , "פיצוי" הוא יאמין שמגיע לו   ) הבוגרים בחיים
- העברה ביןבכך גידלו גם אותם, והם מנחילים זאת הלאה יתכן ש. מכוונה טובה זאת 

         .   ...) ממשיכים את השרשרת גם אנחנו ם אהכדאי לבדוק מה שאומר ש( דורית
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גם תעשיית המזון מחזקת מאוד את הקשר בין מאכלים מסויימים להרגשה טובה. החל  
,  , גלידותשוקולד חטיפים,  טעם החיים", דרך פרסומות ל –"קוקה קולה מסרים כמו  מ

מצב רוח טוב,   יוצרתבכולם מועברים מסרים סמויים לפיהם אכילת המוצר  –ועוד    פיצות
פרסומאים יודעים שכדי למכור צריך לרגש ולחבר את המוצר לרגש, והם  שמחה.  והנאה 

  מתועשים כדי לשכנע אותנו שמאכלים שיווקיות משתמשים בשלל סוגסטיות ומניפולציות 
  . טובים לנו בעצם  הם לא בריאים ו

  
עזרו לנו להיחלץ  פתרו לנו בעיות ויי  סר שמאכלים מסוימיםמפרסום מעביר הזאת ועוד: 

עד  בטיול,  תחברתיהדרה בשל  עצובבה ילד פרסומת  ראיתילאחרונה (. םקשי םצביממ
קורן  כולו הוא   : וראו איזה פלא .שיש לו חטיפי שוקולד בתיק הוא מגלה שאותו הרגע 

- חלק הלאבמסרים אלה נקלטים  .)אחד מהחבר'ה  ותהיל מייד הופך  כות החטיפים זבו
  מבלי שאפילו נשים לב לכך.  בעוצמה רבה מודע במוח מגיל צעיר ופועלים עלינו 

  
  
  

אלה ואחרים,  ם  כתוצאה מתהליכי
רובנו אכלנים רגשיים.  במידה מסויימת  

כמה מהאכילה שלנו   , השאלה היא
  .  גורמים רגשיים נובעת מ

  
  הקלורית   הכי צרהמ ניכר כאשר חלק 

  קשור לצרכי האנרגיה של הגוף   ואינ
מצבים רגשיים  תוך אלא נובע מ

  , נוצר מצב בעייתי ומזיק  מסויימים
הן מבחינה בריאותית והן מבחינה  

 נפשית. 
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 ?להרגיש יותר טוב למה בעצם האוכל עוזר
  

  המזון ופעולת האכילה משפיעים על ההרגשה שלנו בשלוש דרכים עיקריות: 
  
אכילה, בעיקר כשהיא בכמות מרובה, יוצרת בגוף תחושה של כבדות, לאות ורפיון.   . 1

כמות גדולה של חמצן    .פעולת העיכול דורשת הרבה מאוד אנרגיה ש,הסיבה לכך היא  
על חשבון השרירים והמוח, מה שגורם להאטה של יתר   ,מופנית למערכת העיכול

 טשטוש.   מעיןמחשבות. החוויה שנוצרת היא של  אטת קצב הכולל ה, פעולות הגוף
  
 

  באמצעות האכילה אנו  למעשה, 
  ו"מרדימים"   , "מסממים" מקהים

  זמנית את המחשבות והרגשות  
  הלא נעימים.  

  
    ) בטעות(אנו מפרשים 

של  חיובי את הרפיון הפיזי כמצב 
  אכן  רגיעה, ומאמינים שהאוכל 

 .  אותנו מרגיע 
  

 
 
, הנטיה היא לאכול מאכלים עתירי פחמימות. צריכת פחמימות  ירוד  רוח הכשמצב  . 2

אחראי בין השאר על מצבי   סרוטונין ה.  המוליך העצבי סרוטוניןמעלה את רמתו של 
לעלייה ברמת   תורמתפחמימות עתירי   ם אכילת מאכלימכיוון ששמחה.  והשראת רוח 

 מצב הרוח.  אנו חווים שיפור ב , במוחהסרוטונין 
  
,  כאב, דאגות  של זמנית מתחושות  עניין והסחת דעת  ת יוצרעצמה פעולת האכילה  .3

משהו לאכול,  לעצמנו רגע שהחלטנו לקחת מ . ימים מחשבות טורדניות ורגשות לא נע
ת האוכל,  מציא, ל (ומה עוד?)  מה נאכלהרת הגורל כל תשומת הלב עוברת לשאלה 

ה מטרדות החיים.  צרהפוגה קצר –להכנה ולפעולת הלעיסה. אנו מקבלים פסק זמן 
, ומאמינים שאכילה היא דרך  "בראש  לפרש חוויה זו של הסחת דעת כ"שקט טועים אנו 

   שלווה ושקט פנימי.לעצמנו להשיג 
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 אם האוכל עוזר לשפר את ההרגשה, אז מה בעצם הבעיה? 
  

  עיקריות:  שלוש הנתמקד באוהו יש הרבה... 
  
,  ים בודד , יםמשועממ, ים גוע, פיםכועס, יםכי עצובים כשאוכל –  בחירות נחותות . 1

הם אלה שהמוח שלנו למד לקשר עם כיף,  בחר שנ אכליםהמ,  מתוחיםאו  מאוכזבים 
כפול: לא רק   נזקכך נוצר ומלח.   שומן , סוכרונחמה. לרוב אלה מאכלים עתידי  פינוק

  .  רצוי  אינוהאוכל הנאכל  סוג, אלא שגם  שמתרחשת אכילה מיותרת
  
בעצם   הי זו. יים רגשמצבים אכילה היא אסטרטגיה לא אפקטיבית להתמודדות עם   . 2

,  מתפוגגת כלואברגע שההשפעה הזמנית של ה ההתמודדות.   את  ות לדח אסטרטגיה 
  .אותו  האוכל לעולם לא יוכל להשביעהרעב אינו גופני, שן, ככשזר.  ו הרגש הלא נעים ח
  לאכול.  להקל והרצון  שוב, ואיתו ובש יחזור   מתהול התייחסותהרגש שלא זכה ל

  
  : ואם זה לא מספיק, הנה הגרוע מכל 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 
  תתחוש תיוצרהאכילה  . אותהמחמיר  אף פותר את הבעיה אלא  והאוכל לא רק שאינ . 3

כעס וביקורת עצמית קשה. אלה  בושה,  רגשות אשמה,  לעתים  ת חוסר שליטה, ומעורר
  להתנחם  צורך מעמיסים עוד יותר על המערכת הרגשית, ומעצימים את המצוקה וה

זהו  .  חוזר חלילה ו   ...לאכול  יםצ ו. ומה עושים כשמחפשים הקלה ונחמה? נכון, רולהקל
כדי לא להרגיש או  ים בכל פעם שאוכל :רגשית האכילה  המעגל הקסמים האכזרי של 

 .   סבלעוד ואכילה מיותרת עוד לגדילים את הסיכוי מ רק ,  מצב הרוח את   נותלש במטרה
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 ?רגשית הליאכ תזהול למה קשה לפעמים
  

מודעים לכך שמה  תמיד לא  אנו , למדי למרות שהתופעה נפוצהזה אולי ישמע מוזר, אבל 
  : . למשל ים אחר הסבריםעם ים זאת בלבלמלאוכל זה מצב רגשי. לעתים  נוששולח אות

  
 למה. זקוק לאנרגיהבאמת , למרות שהגוף לא יםרעב אנו לחשוב ש  ים יכול נוא?  

נוחות, נוצר במוח קשר  -איוו במצבי מצוקה נאכלבהן פעמים כל כך הרבה  אחרי 
מייד המוח חושב "מה יעשה לי  חזק ואוטומטי. בכל פעם שמתעורר רגש לא נעים, 

   כרעב אמיתי. בטעות  אותו דחף לאכול, ואנו מפרשים המופעל מתוך הרגל  טוב?"
  
 העניין הוא שאכילה  ". יותר מדי אוהבים לאכול "ו  חנאנשהבעיה ש  סבורים  אנו

, אלא בעיקר לרצון להימנע  ממנו הנאהלקשורה לאהבה לאוכל או  פחותרגשית 
מצב רוח  ו  נות , עצבלחץההיפך הוא הנכון: כשאוכלים מתוך מלהרגיש. למעשה, 

 באכילה.  אמיתית נאה ה מאפשרלא מה שזה  רגשות אשמה,בתוספת , רע
  
 ואולם,. מוטיבציה וכוח רצון מספיק הם מאמינים שהבעיה שלהם היא שאין ל רבים  

  כר?)ומנשמע מפגינים הרבה כוח רצון ושליטה עצמית בתחומים אחרים ( םה
מוטיבציה, מה  לתרץ בחוסר   על היעדר משמעת עצמית או  נועצמאת בקר  במקום ל

 היא קושי בניהול רגשות.   העיקריתהבעיה זר זה להבין שושבאמת ע
  

  ,קיימים מגוון טריגרים לאכילה מיותרת מה שכן חשוב לסייג ולומר, זה שלא הכל רגשי. 
מסוים,   ם , מקומגרה, ריח  מפתה אכל משל מראה   למשל  רגשי.הקשורים למצב  אינם ש

הארוחה). אכילה מסוג זה   אחריהרגלים שנתקבעו עם השנים (כמו מתוק ליד הקפה או  
  הדבראך  , לשינוי ת וניתנ כמובן התנהגויות אלה הרגל. גם האוטומטי מכוח נעשית באופן  

  מדריך זה.     נושאהתייחסות אחרת שחורגת מ ך מצרי
  

כבר  ודאי  ואתם  ,אכילה רגשית שלמאפיינים אי אלו זיהיתם כנראה   , אם הגעתם עד כאן
    סקרנים לדעת איך יוצאים מזה.

  
    ..אז בואו נתקדם.
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רגשות מה שחשוב לדעת על  
 

ולפתח אסטרטגיות   המצבים הרגשיים שלנואת נהל טוב יותר לללמוד תח לשינוי הוא המפ
   רגשות.   על  רגע בואו נדבר  התמודדות אפקטיביות. 

  

 רגש? ומה
זו אנרגיה שעוברת  אנרגיה.    הוארגש פעם מה זה בעצם רגש? באופן הכי בסיסי  חשבתם

לא  היא  – ניטרלית היא אנרגיה במהותה גופנית.   בצורות שונות של עוררות  תמתבטאו בנו
.  צבמאנו מעניקים לש והפרשנות המשמעות  מתוךרק הרגש נוצר  שלילית.  לאחיובית ו
כהתרגשות  מול קהל  הופעה לפניבגוף העוררות תחושת אנו יכולים לפרש את  למשל, 
מסוכנת,  או  שליליתסיטואציה כ ים מפרשאנו  ר ש אכ חרדה. סבל וכלחלופין או  , חיובית

ולהניע אותנו   קורהלאותת שמשהו של הרגש היא מטרה ה. לא נעיםרגש ו בנמתעורר 
.  לשנותו עזור לנו לנו משהו על המצב ול ומרל בא ש, מסרבעצם הוא רגש   פעולה.נקוט ל

  , כך המסר חזק יותר ופוטניאל ההנעה לפעולה רב יותר. עוצמתיככל שהרגש יותר 
  

 מה עושים עם רגשות לא נעימים?
לא כועסים  גם   מהם. ש או לברוח ילא מנסים להדחיק, להכח :מה לא עושים   –  קודם כל

"אני לא  מסוג הימנע מחשיבה לזה אומר   .שאנו מרגישים כפי שאנו מרגישים ל על עצמנו ע
  שנהיה ה יש לנו ציפיכבוגרים   ה ככה"./זה לא בסדר שאני מרגיש " או אמור/ה להרגיש כך"  

שאנו  שאנו חווים רגשות כ והגיונית.  חכמהגיב תמיד בצורה  נ, וחזקים, נאורים, מפותחים
ואנו נוטים לשפוט  שלנו, הזו אידאלית העצמית התפיסה ה את  נוגד זה   , מסווגים כשליליים
לא רק  ביקורת עצמית ושיפוטיות מחקרים מראים שה ואולם, . על כך ולבקר את עצמנו 

, מתווספות לכך  חווים רגש כואבשאנו   דימחמירות את המצב. לא אף מועילות אלא  ינןשא
 אז לא.   גרועה. הרגשה עוד יותר  מחשבות שליליות שמובילות ל

  
 מה כן? 

.  שכל רגש הוא לגיטימי לו מקום, מתוך הבנה   רגש מסוים ונותנים  קיים מזהים ש  . א
 אין רגשות טובים או רעים, מותרים או אסורים. לכל רגש יש תפקיד. 

  ? ימה הוא בא לאותת לעל ? זה מה הכוונה החיובית של הרגש ה  : שואלים  .ב
  גישה, ב  – ומתאים לנו ומה עלינו לשנותעוזר לנו להבין מה נכון שמתעורר  הרגש 

 . שלנו ועוד  , במערכות היחסיםשלנו  תקשורתב  ,חשיבהבהתנהלות, ב
  לבחור להתמודד איתו בצורה שונה.   ניתן , הרגש של  המסראת  מבינים אחרי ש  . ג
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 אפקטיביתרגשות בצורה  לנהלאיך 
 
  

טוען  , המאמן הנודע, טוני רובינס "קורים לנו".   שלנו הרבה פעמים נראה כאילו הרגשות 
  - את ההוא מציג  אלא אנו מייצרים אותם באמצעות הפרשנות שלנו. ,  קורים  אינם שרגשות 

“Emotional Triad” ,ואיך לשנות את המצבות איך אנו חווים רגשן להסביר בעזרתו נית ,  .  
  

  ביןבואו נ פיזיולוגיה, מיקוד ושפה.  מרכיבים:  שלושה  יש לכל חוויה רגשית , המודל לפי
  ימנע מאכילה רגשית. לעזור לנו לה יםיכול  ם ואיך ה םמה

  
 

  

  
  
  
  
  
  
  

   

                  

 

 

 

 פיזיולוגיה
  
גוף שלכם כשאתם  קורה ב מה חשבו: אופן בו אנו משתמשים בגוף. הכוונה לפיזיולוגיה ב

  ברצונכםאם אותו.  שמבטאתלכל רגש יש שפת גוף מסוימת עצובים? שמחים? ?  םיעצבני
  הואשינוי הפיזיולוגיה . כםשל  שפת הגוף את עליכם לשנות , ההרגשה שלכםלשנות את ה

כמו לשנות ערוץ בטלויזיה: מסיפור   הז.  יהרגשמצב הדרך המהירה ביותר לשנות את ה
שאפילו הפעולה   , מחקרים מראים ? אמיתינשמע טוב מכדי להיות . העצוב להרפתק

ההרגשה  דקות יכולה לשנות את  שתי הפשוטה של לעמוד כמו סופרמן או וודרוומן למשך 
  סיטואציה.  באותה  נואומרים לעצמ אנו שמה את ו שלנו

  

 מיקוד
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  איך עושים את זה?  
  הפיזיולוגיה:  ינויהנה מספר דוגמאות לש

  

 מפעילות   הרפיה שריריתאו מתיחות תרגילי  , העמוק הנשיממספר דקות של   ? לחץ
 .  סטרסהרמת    פחיתות אתמאת מערכת הרגיעה בגוף ו

  

  ו מוזיקה והתחיל מו שי קומו. זוזו. עשו משהו אקטיבי.  כוח?   חוסר עייפות ו  תתחוש  
  תאקטיבי  ות לי. קפצו דקה בדלגית, עלו ורדו במדרגות. כל פעלהתנועע לצליליה

 ולרגשות חיוביים.    לכםש לכוחות כם את ת להפרשת אנדורפינים ומחבר מת ורג
  

  במחקר  מרגישים שאין לכם סיבה לחייך? זה לא משנה. !  חייכו  ? ירודמצב רוח
אפילו שזה חיוך  חיוך).  תהשפתיים (מה שיצר תנוענתנו לאנשים להחזיק עפרון בין 

  נסו בעצמכם  חומרים משפרי מצב רוח. ה בגוף של זה גרם להפרש מאולץ, 
  

   של עוצמה ושליטהלפיזיולוגיה  והתחבר ? חוסר בטחון או חוסר אונים תחושת .  
הפסיכולוגית איימי קאדי   מבט.  והישיר  . את הראש  מוהרי . פוהזדק . עמדו ישר 

איך אימוץ שפת גוף של בטחון ועוצמה    עלמחקרים   "נוכחות" שפע  רמציגה בספ 
   אז כזה. ?מכירים  Fake it till you make it להרגיש כאלה. כם ל ם ורגת
  . )Mh1QhMc-https://youtu.be/Ks_ :בנושא  שלהמומלצת  TED הרצאת ל(
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 מיקוד
  

. אם אתם  "האנרגיה זורמת לאן שתשומת הלב מתמקדתהיא ש" NLP-הנחת יסוד ב
הוא על   הפוקוס כשמתמקדים במשהו שלילי, איך אתם חושבים שאתם הולכים להרגיש? 

.  ה נמוכהאנרגיה  –שג או שלא אפשרי  ו, מה שלא המגבלות ,בעיות, כשלונות, מחסומים
    . זה מוביל לפאסיביות וייאוש

  
וששום    יאף פעם לא מצליח לשני אומרת לעצמי . אם אנוהאמונות שלזה גם מעצב את 

  ואילו. י מציאות שלהיות הל כתפוה זו  עם הזמן. אני מתחילה להאמין בזהדבר לא עובד, 
כן  , במה שיש, במה שהושג ברמה שכבבהתקדמות, בהזדמנויות,   –  בחיובי יםכשמתמקד 

  .  נעימיםיותר זה מחבר לרגשות   – אפשרי 
  

  איך עושים את זה? 

  שיעבור זמני  משהו הוא  הקושי  ש מבינים .    

 הנוכחי  צב תגבר על המנש אחרי רגיש נאיך דמיינים מ . 

  מה באמת חשוב לנו. בשלנו ו מטרות במתמקדים  

  לא "למה זה קרה לי?" או "למה זה מגיע לי?"  : את השאלות הנכונות שואלים
ה  /איך אני יכוללעשות בנסיבות הקיימות,  אפשרכמו: מה  מקדמות  אלא שאלות 

,  ת. אפילו אם לא עולה תשובה מיידילצאת מזהטוב יכול מה ו , קושי ח מתוך הוצמל
    עוזרת לשפר את ההרגשה.    ,כשלעצמה , עצם ההתמקדות ביכולות ובאפשרויות 

  

 נו תודה על הדברים הטובים בחיילומר  בכל יום  קפיד לה –  ים הודיה תרגלמ  .
וכך להתחיל כל יום  היום אפשר בבוקר להודות על הדברים הטובים שצפויים 

עה. מה  ואת היום בצורה רג יים לס וכך באנרגיה חיובית. אפשר בלילה לפני השינה, 
טוני  ש קטניםיומיומיים רגעים אותם   . מש קטנים מגם דברים ר י להוקזה   חשובש

   . "רגעי הקסם" מכנה רובינס 
  

,  להוקיר את מה שיש ופיתוח היכולת  באופן קבוע הודיה לותרג ש , מחקרים מראים
ורגשות לא    אתגריםלהתמודד טוב יותר עם . זה גם עוזר ת האושר רממעלה את  

  זה משנה חיים. מנסיון   – כשמתמידים בכך יום יום לאורך זמן  . נעימים
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  שפה

  
ובטחון? אילו מלים מחלישות אתכם ומרוקנות אתכם   ח וכלכם  מעניקות אילו מלים 
באיזו תדירות אתם אומרים אותן לעצמכם? רוב השיחות  שאלת השאלות: ומאנרגיה? 

האופן בו אנו מדברים לעצמנו   –  לו אפנימיות השיחות ההשלנו במשך היום הן עם עצמנו. 
גם על כל מערכת   זה משפיע קובעות את ההרגשה שלנו.  – והמלים בהן אנו משתמשים 

  מובסת? או מעצימה?   : איזו שיחה פנימית יש לכם עם עצמכם ברגע זה .האמונות שלנו 
  

  המחשב חוזרים עלכשאנו המחשבות שלנו חוזרות על עצמן.   שרוב , מחקרים מראים
"לחשי קסמים".    זאת טוני רובינס מכנה .)האוטוסוגסטי ע עצמי ( שכנו זה יוצר , באופן קבוע 

אני לא מסוגלת, אני לא יכולה להתמודד  כמו: אומרת לעצמי שוב ושוב משפטים  אם אני 
מציף  זה שוב ושוב  –  וכדומה  הולך לי,שום דבר לא , אין מה לעשות,  עם זה, אין לי כוח 
  היפנוזה עצמית  מי לעצי עושה אנ , לכך  ת מודע אפילו להיותמבלי . רגשות לא נעימים 

  .  רק מחמירה את המצבר  ש א , שלילית
  

  אז מה עושים? 
  

  אופן בו אנו מדברים לעצמנוהאם ה –  על עצמן מלים שחוזרות  לו שמים לב לשפה  
 ?קושיאת ה גביר? האם זה תורם להרגשה טובה או רק ממחזק ומקדם אותנו

  

 במצבים מאתגרים אני יכולה  . מעצים אפקטיבי ולפנימי ה דיבור  הופכים את ה
לעשות את זה, אני   מסוגלת אני מסתכלת קדימה, אני להגיד לעצמי אמירות כמו:  

התמודדתי עם מצבים לא  כבר ,  ים קטניםצעד ב, אני מתקדמת של שינוי  בתהליך
 .  דומה וכאת זה... גם אני יכולה לצלוח  וזה אומר ש פשוטים בעבר 

 
 

  מליםלבחור  מה שחשוב זה 
אוטוסוגסטיות  וות המאמירות שו

מחברות לכוחות   . כאלהחיוביות
  תגידו לעצמכם   אם.  וליכולות 
,  שאתם יכולים פעמים ביום  עשרות 

תתחילו להאמין  בסופו של דבר 
 בכך.  
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 זה עובדאיך  –דוגמת מקרה 
  
כדי להצליח   השפהמיקוד ו הפיזיולוגיה, שינוי היך ניתן להשתמש בא בא מדגים ה מקרהה

  , ילדים  שלושהל ם , נשואה וא38, בת בדוי) ם ענת (ש. א "ליפול" לאוכללהגיב אחרת ול
  התבטאההבעיה .  ר ומעש למעלה התמודד ההגיעה אלי בשל אכילה רגשית עמה היא 

בתקופות של  ה חריפה במיוחד יתה. היא שעות הערבב עיקר בו"שטויות" עז למתוק   רצון ב
        .הזוג -עם הילדים או בן קונפליקטיםובעקבות  , לחץ בעבודהעומס ו

  
  :ענת בתחילת התהליך אסטרטגיית האכילה הרגשית של נראתה  כך

היה  נמאס לי.  .אני אומרת לעצמי: אין לי כוח   .אני מרגישה עצבנות וחוסר השקט"
אני חושבת על השוקולד בארון  .  יאני חייבת משהו שירגיע אותלי יום ממש קשה. 

. אני יודעת שזה לא  ..ם שלו הטעיטעם  את הומתחילה להרגיש את הרוק בפה  ו
במצבים  שעצמי  מכירה את כבר אבל אני , יםלחתוך במתוקושהחלטתי לי   בריא

אני עולה   תמיד אני  בסןףלי,  הולךלא   זהגם ככה מתוק ירגיע אותי... הרק האלה 
טוב ממילא   חושבת:בא לי עוד... ואני  ו . קוביהועוד  . קוביה... ואז אני לוקחת חזרה

  " ... טעים  משהועוד   ת משנה... ומחפשכבר    מה זההלך היום, 
  

  מיקוד ה , שפת הגוף שענת למדה לשנות את  אחרי בהמשך התהליך, זה נראה כך 
    :חשיבההו

אני אומרת לעצמי: קשה לי. אני חייבת משהו    ת מנוחה.ת וחסריאני מרגישה עצבנ"
ומתחילה להרגיש את הרוק בפה  נזכרת בעוגה שנשארה משבת שירגיע אותי. אני 

מזדקפת, יוצאת למרפסת,  , אבל אז אני אוספת את עצמי, שלה הטעיםטעם ואת ה
מרגישה   ת זה רק זמני, ככה אענת, לוקחת כמה נשימות עמוקות, ואומרת לעצמי: 

באמת  ממרחק של זמן תמיד הכל נראה אחרת. . שתפר עכשיו אבל עוד מעט זה י
חושבת   ני ובכל זאת היו גם דברים נחמדים. אהיה יום מאתגר, יש ימים כאלה. 

דברים ממש  עליהם. אלה  מודהשאני ו על דברים נחמדים שקרו היום כמה דקות 
.  רגיע אותימאחר שמחליטה לעשות משהו חיוך. אני קצת   יל  עלהקטנים, אבל זה מ

לדבר  לי  כיףתקשר לנורית, שתמיד  א  וליא ... מה יעשה לי טוב עכשיו אני חושבת 
אבל  , רגיע אותיכי זה י , עוגהל מהואכל מחשבה אולי בכל זאת העולה שוב איתה. 

שהצלחתי להתאפק.   אחר כך יד אני מחליפה אותה במחשבה כמה טוב  ארגיש ימ
אני   . תגברצלחת להוה כאלהמצבים היית בבר כאת יכולה. :  לעצמי אומרת אני 

      ..". ואז אני מתקשרת לנורית. מסוגלתאומרת לעצמי בפעם המליון שאני 

  . דיבור הפנימי שונים הו  מיקוד הפיזיולוגיה, ה אבל. . אותו אתגר אותה סיטואציה 
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 שינויב יםחילאיך מת
  

  שינויביא ליום. זה מה שימיוב יישםמה שחשוב זה ל , שהבנתם את הרעיון עכשיו אחרי 
התרגול שאני מציעה כולל שני שלבים:  ך זמן. לאור וזה מה שיאפשר לו להשתמר   ,המיוחל

  . םשנות אותלפעול כדי נתחיל לבשלב הראשון נאסוף מידע. בשלב השני 
  

 איסוף מידע: 1שלב 
  

שלכם (והאכילה שאולי  רכיבים שמשפיעים על המצב הרגשי למ שים לבלשתוכלו  על מנת
  .  אסוף את המידע בקלות ובנוחות ל תרז שעו ,טבלת מעקבהכנתי לכם מתלווה לכך), 

  
  

  המעקב? איך להשתמש בטבלת 
  

 בימים ובשבועות הקרובים.   ליהא  ו צמד יוהשבעמוד הבא את הטבלה  והדפיס 
  

   בכל פעם כשאתם חווים רגש לא נעים (במיוחד באותם מצבים שאתם מתפתים
שפת הגוף שלכם, הקשיבו לתחושות   תא  בחנועצרו,   – ללכת לאכול, אבל לא רק)

 הפנימיות, למחשבות ולקולות שעולים בכם. תעדו הכל בטבלה.  
  

 חדדת הכתיבה מלחשוב על הדברים אלא ממש לרשום! ברק להסתפק  לא  ומלץמ
   . עשות זאתזו הדרך הכי טובה ל רישום כל שינוי מתחיל במודעות, ו את הדברים. 

  

  סקרנות של   קוםממכדי שהתרגול יהיה אפקטיבי ומלמד, מה שחשוב זה לפעול.  
תנו מקום לכל   . רצון להבין את עצמכם, על כל החלקים שבתוככם התחברו ל 

דברים שלא ידעתם על  תגלו ו. יתכן )פחות מחמיאות ה ולא (גם לעלות תשובות ה
יוצרים את המצבים  איך אתם טוב יותר   תבינו , עשו זאת יותר תעצמכם... ככל ש
 .  שלכםהרגשית אכילה מה עומד בבסיס ההרגשיים שלכם ו

 

 או מה עובר   אתם מרגישיםמה כשתשאלו את עצמכם לפעמים .  .  .   ת ו  נ ל  ב ס
צליחו  בהתחלה יתכן שיקח זמן עד שת. ברורה  , לא תהיה לכם תשובהלכם בראש

ת שצריך התאמן  יו מיומנו פנימית היא . הקשבה לזהות את המחשבות והרגשות 
  .  יתר קלות עליה. עם הזמן והתרגול, התהליך יהפוך יותר פשוט והתשובות יגיעו ב
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ת מעקב מצבים רגשייםטבל  
  

שפת הגוף  איך ה/מה אני מרגיש

 ליש

ת /אומרמה אני  ת/י מתמקדבמה אנ

 עצמיל
   :אדוגמל

 מרוקנתמרגישה 
(כמו סמרטוט 

שסחטו אותו עד  
   הסוף)

  רפוסהו כבדה
כתפיים שמוטות  

   מבט למטה
  נאנחת

  .בהרגשה הגרועה
  . כוחאין לי שבזה 
  .שזה לא בסדרבכך 

מה לעשות ין לי בזה שא
  .המצבלגבי 

  .  מגיע לי משהו לפיצוי
  . היה לי יום קשה

  .אני כזאת חלשהאוף 
  תמיד אני נשברת.

  מעצמי. אני מיואשת
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 תחיובי חשיבהב שימוש: 2שלב 
  

כילה הרגשית שלכם, אפשר להתחיל  על הא ים שמשפיעדפוסים אחרי שיצרתם מודעות ל
  , המליםאת המחשבותרשמו  תה הימניעמוד ב. בעמוד הבאלשנות אותם בעזרת הטבלה 

ליד כל אחד מהם, רשמו בעמודה השמאלית  שאתם מתמקדים בהם. השליליים הדברים ו
ים  חיוביבמשפטים תרגלו את השימוש . יםאת השלילי  פוחליי, שיםחיובי ד וקיאו מ מחשבה

  בכם חשיבה או דיבור עצמי שליליים.  בכל פעם שעולה   אלה
  

  שימו לב! 
  .  חשוב שהמשפטים החיוביים יהיו משכנעים וירגישו לכם אמיתיים  , עבוד יה  זכדי ש

  יעוררו התנגדות פנימית.   אין טעם לרשום דברים שאתם לא מאמינים בהם, כי הם 
  

  לדוגמא: 
  

 יםחיובימחשבה מיקוד/ יםבה שלילימחשמיקוד/
 

  מיקוד בהרגשה הגרועה.
  
  

  יעזור לי לשפר את ההרגשה? באמת מה  

  עושה לי טוב?עוד מה  

  לי מה לעשות לגבי המצב. יןבזה שאמיקוד 
  

  כאילו אין מה  כבר הייתי במצבים שנראו
  לעשות, ובסופו של דבר הדברים הסתדרו.

  מה כן ביכולתי לעשות בכדי לשנות את
  המצב? מה או מי יכולים לעזור לי?

  
  תמיד אני נשברת.

  
  כשמשהו באמת חשוב לי אני בסוף משיגה

  את מה שאני רוצה. 
 הרבה דברים בחיים אז  תגברתי על כבר ה

  אני יכולה להצליח גם כאן. 
  

  אני בנאדם ואני עושה טעויות כמו כולם.    אני מיואשת מעצמי.

  שינוי.הטעויות ומעידות הן חלק מתהליך  
  מזהמה שחשוב זה שיש לי יכולת ללמוד 

  ולהשתפר. 
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יםחשיבה חיובימיקוד ותרגול   
 

 יםמחשבה חיובימיקוד/ יםמחשבה שלילימיקוד/
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 בואו נסכם:
כדי להצליח לנהל טוב   . זה לא מה שאתה אוכל אלא מה שאוכל אותך""  אמרה: מאמר ה כ

  : יש מבלי "לברוח" לאוכל יותר את המצבים הרגשיים שלנו 
  

  ולתת לו לגיטימציה. מותר להרגיש ה כ ל ! לזהות שמתעורר בנו רגש כלשהו    

 מה הוא בא לאותת לנו וללמד אותנו.  : הרגש  לבדוק מה הכוונה החיובית של  

 רוגע.   ,, צחוק יהעוצמה, בטחון, אנרג  ל כזו שלשנות את שפת הגוף ל  

 חשוב לנו שמה בו מטרות ב בהתקדמות,יכולות, בבאפשרויות, : להתמקד בחיובי  .  

  ומעצים.   , מקדםלהשתמש בשפה חיובית ודיבור פנימי מעודד 

 גם הדברים הקטנים. שום דבר לא מובן מאליו. נוחייב על הטוב  הוד ת ומר ל ,  

והמחשבות  יתכן .  ולא טבעירגיש מוזר י בהתחלה זה יתכן ו  תרגול. תרגול. תרגול. : כמובןו
,  חזרתיות יחזרו שוב ושוב. ככה זה כשמתחילים לשנות הרגלים. עם הזמן וה ישנותה

  הדפוסים החדשים יתחזקו והישנים ייחלשו.  
  

זה מה    '.תחזוקה מונעתכ' קבוע אופן , אלא בקושיה רגעי תרגל לא רק בלזה חשוב מה ש
לא רק פחות אכילה רגשית,   : בונוסה . םיומיולבחור איך להרגיש בנותן לנו את היכולת ש

  .  תכלליהרמת האושר ב  יהעלאלא גם  
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דברים ממש חשובים לפני שיוצאים לדרךשני   
  
  

 ח אסטרטגיות בריאות לשחרור רגשות ופיט. 1
:  את מצב הרוח   ולשפר עוזרות לפרוק רגשות לא נעימים שהוכחו כ   פעילויות  של  ווןמג יש

מוזיקה, ריקוד, פעילות גופנית מהנה,  האזנה ל חיבוק, עם אדם אהוב, חה כתיבה, שי 
  . בדקו מה עובד לכם ..מקלחת, שהיה בטבע, מדיטציה ועוד. גם בכי טוב יכול לעזור 

  .    שאתם פונים לאוכל  לפניוהשתמשו בכך 
  
  

 האכילה הרגשית בגורמיטיפול . 2
  ת פוגע אכילה הרגשית כשה עמוקים ומורכבים.  ם נהשורשי האכילה הרגשית לעתים 

חשוב להבין  בהקשר זה לאורך זמן, יש צורך בכלים נוספים.  ת באיכות החיים ומתרחש
  אלא לחוויות לסיטואציות עכשוויות שלנו אינם קשורים והתגובות מהרגשות  חלק ניכר ש

  ולא היו לנו היכולות לעבד אותן.   , שחווינו אז כואבות ובחוויות  מקורם בילדות  עבר. 
  

בחיינו מזכיר  משהו . בכל פעם ש'כפתורי הפעלה'מעין אצלנו יצרו הוטבעו ואלה  פגיעות 
ווים  ח מו כאנו ושלנו נלחץ  'פעלההכפתור ה'טורית, יסאת אותה פגיעה ה באופן כלשהו

    קשר לעבר. ה  מבינים את  ובאופן לא מודע, מבלי שאנ זה קורה. לרוב מחדשאותה 
  

(וגם לא   ילחץ נעצב/י נ /תפרץנעלב/נ תרגז/נלא שמבטיחים לעצמנו אנו שוב ושוב  כך יוצא ש
.  ת בעייתי תגובהה אות על  חוזריםעצמנו   יםצא ומאנו  פעם אחר פעם אך , ) !לואכל לךנ

החיים  אתגרי ללהגיב על מנת שנוכל , קורות ההתנהגותמב טפלל חשוב ים אלהצבבמ
    פרופורציונלית. עניינית ובצורה 

  
המתמודדים עם    בכדי להצליח ליצור מערכת יחסים בריאה עם האוכל בקרבמנסיוני, 

  משקעים בתהליך שמשלב שחרוריש צורך , ומתמשכת  משמעותית אכילה רגשית 
  אמצעותהב ,NLP-גישת ה  . חשיבההאמונות ו י נויקונפליקטים פנימיים, וש  ון, פתרעברמה
  .  זאת השיג מאוד ל יעילים ו מהיריםכלים טכניקות ומגוון  מספקת , פועלתאני 
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 הצעד הבא שלכם להצלחה
  
  
  

    שלום, 
  שמי מיכל ירון. 

  תודה שקראתם את המדריך שלי.  
  

  מן שהבריאות  סיאם הגעתם עד לכאן, 
  לכם.   השלכם חשובהפיזית והנפשית 

   גם לי! 
  
  

  ...ים עלילכמה מ

, והיתה מלווה לא רק  גיל צעיר ב הההתמודדות האישית שלי עם אכילה רגשית החל
  באכילההיטב שלמדתי לשלוט  לאחרואשמה.  סבלקל אלא גם בלא מעט שבתנודות במ

  .  אמיתי שינוי  חולללאחרים לגם לעזור  –שלי  יעוד זה הפך ה,  ולנתק אותה מהמצב הרגשי 
  

.  ועוד   אישיהאימון ה,  NLP-ה מתחומימגוון כלים  רכשתיו  תואר שני במדעי התזונהלמדתי 
, אני עוזרת לאנשים  בארה"ב ובישראל הרב שצברתיוהנסיון המקצועי  , כלים אלה עזרת ב
    .ועם עצמם  בריאה עם האוכלחדשה ויצור מערכת יחסים ל
  

 אני יכולה לעשות בשבילכם?עוד מה 

  
הרגשית  לאכילה  גורמיםהאת יחד   זההנ במהלכואישי ליווי תהליך   –  NLPבגישת  אימון 

  כלים להתמודדות וטכניקות  נתרגל , חדשיםנטמיע דפוסי חשיבה והתנהגות , ונטפל בהם
    . עמם אתם מתמודדיםאתגרים הספציפיים ניתן מענה ממוקד לו,  יםגוון מצבמ ב תאפקטיבי

  
למאמנים, תזונאים ומטפלים בתחומים  סופרויז'ן ו קורסים  – לאנשי מקצוע  ותהדרכ

 .ובמשקל כל ויותר בא ה שליטה טובמודעות ולהשיג שונים, שרוצים לעזור ללקוחותיהם 
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  רוצים לשמוע עוד? 

  

  ואשמח לחזור אליכם בהקדם פרטים באתר שלי וריהשא 

www.michalyaron.co.il 

  : או התקשרו

052-6371434  

  

  ,שלכם

 M.Sc ,NLP Trainer מיכל ירון

  אימון להרזיה מהראש

052-6371434  

michalyaron1@yahoo.com 
 
 

  
 
 
 

  


