
 אבחני והגדירי את הצרכים הפנימיים שלך בכל תחומי החיים

 כדי שתוכלי לספק לעצמך אותם ללא כל תלות באף אחד אחר

מסופקת ושמחה, מלאה, ואז תהיי מאושרת  

 

מצאי והגדירי את , אבל אל תסתפקי בהם, ריכזתי עבורך צרכים בסיסיים נפוצים בכל תחום ותחום: הערה

.הספציפיים שלך בכל תחום ותחום, הצרכים הנוספים  

 

:צרכים פנימיים נפוצים בתחום הכסף והפרנסה  

 הצורך בשקט ובשלווה

 הצורך בביטחון

ובנעימות, הצורך ברווחה  

 הצורך בחיים קלילים וחסרי דאגות

 הצורך ברמת חיים גבוהה

 הצורך לספק לילדים שלי את הצרכים ולפנק אותם

 הצורך ללמוד ולהתפתח

 הצורך להשתמש ולצרוך חומרים איכותיים ברמה גבוהה

 הצורך בחופש

 

 

:צרכים פנימיים נפוצים בתחום הזוגיות  

 הצורך להשתייך ולהרגיש שייכת

 הצורך להיות אהובה

יכילו אותי , יקשיבו לי, הצורך שיראו אותי  

 הצורך שיקבלו אותי כמו שאני

 הצורך במגע

 הצורך בביטחון אישי פנימי

 הצורך בביטחון פיזי



 הצורך בביטחון כלכלי

 הצורך להיות חלק מהחברה ולא שונה מכולם

 הצורך להפסיק להרגיש בודדה ולבד בעולם

 הצורך בהזנה

 

הייעוד וההגשמה, צרכים נפוצים בתחום הקריירה  

 הצורך להוכיח את עצמי

 הצורך בביטחון עצמי

 הצורך בהכרה ובכבוד

 הצורך בהזנה

 הצורך להיות ולהרגיש משמעותית

 הצורך להביא שינוי לעולם

 הצורך להשאיר את חותמי על העולם ושיזכרו אותי

 הצורך להרגיש חשובה

 

:צרכים נפוצים בתחום של הבריאות  

 הצורך בקלילות 

 הצורך בחיות ובחיוניות

 הצורך באנרגיות גבוהות ובכוחות 

 הצורך במנוחה

 הצורך לחיות חיים ארוכים ולהגיע לגיל מבוגר בטוב

 הצורך להרגיע פחד ממחלות

 

 

:צרכים נפוצים בתחום ההורות והמשפחה  

 הצורך להיות כמו כולם ולא שונה



  לקבל אהבה ולהעניק אהבה–הצורך באהבה 

 הצורך בהכרה ולהיות חשובה עבור מישהו

 הצורך שיזדקקו לי

 הצורך להשאיר את חותמי בעולם ולהמשיך את השושלת

 הצורך להשתייך ולהרגיש שייכת

הצורך לנהל עניינים או אנשים - הצורך בשליטה   

 

 

:לסכום  

הצרכים האלה שייכים אלייך והם רק שלך ואין שום סיבה שתהיי תלויה באחרים כדי לספק לעצמכם את 

.הצרכים האלה  

.אם את לא בזוגיות אבחני מהם הצרכים שלך בתחום הזה ומצאי דרך אחרת לספק לך אותם: למשל  

:צרכים כגון  

  מצאי דרך לספק לעצמך במו ידייך את הבטחון הכלכלי–הצורך בבטחון כלכלי 

 מצאי דרך לעבוד על תחושת הבדידות כך שתרפאי אותה ואז –או הצורך להפסיק להרגיש בודדה בעולם 

.לא תזדקקי לזוגיות שתתן לך את זה  

:דוגמא נוספת  

 אם יש לך בעיות בהורות שלך ועם הילדים שלך והצורך הפנימי שאת מגלה שמנהל אותך שם הוא

, מצאי את הדרך לקבל את ההכרה שאת זקוקה לה, הצורך להיות חשובה בשביל מישהו ולקבל הכרה

.ללא כל קשר למשפחה שלך  

אם בתחום של הכסף הצורך שלך הוא בשקט ובשלווה ואת מחכה שהמצב הכלכלי ישתנה כדי שתוכלי 

ללא כל קשר למצבך , לכי והשיגי לך את השקט והשלווה שאת זקוקה להם, זאת טעות, להשיג לך אותם

.כי זה ממילא לא משפר את המצב, והפסיקי לדאוג כבר עכשיו. הכלכלי  

מתחיל להיעלם, ואת תראי שמה שהפריע לך, דאגי לספק את הצורך העמוק שלך  

.כי את מספקת לעצמך את הצרכים שלך ואל תחכי שזה יגיע מבחוץ  

 

 בהצלחה בדרך שלך

 אנאמה


