
היום, שש שנים אחרי אותו מפגש, אני מלמדת בבית ספר 
בתוך  לעבודה  שפיתחתי  השיטה  את  יצירתיים"  "מסעות 
היומן הוויזואלי, עבודה שנועדה לאפשר חופש, משמעות, 
השנים  במשך  ואהבה.  עצמית  קבלה  לתשוקה,  חיבור 
מהו  בקצרה  לי  "תסבירי  וביקשו:  אליי  פנו  רבים  אנשים 

היומן הוויזואלי? למה זה טוב עבורי?"

היומן  של  המהות  את  להסביר  ביותר  הטובה  הדרך 
מתחיל  הקסם  איך  ולראות  למפגש  אנשים  להזמין  היא 
להתהוות. אך לא תמיד זה מתאפשר, ולכן נעניתי לקריאה 
על  הידע  כל  את  העולם  אל  לשחרר  והפנימית  החיצונית 

מהותו של היומן הוויזואלי.

וכשאני אומרת "מהות", זו בדיוק הכוונה, היומן הוא מהות 
אמיתית. היכולת להשתמש בו בצורה נכונה יכולה לשנות 
את חיינו. בשנים האחרונות הוא שינה את חיי, ואני מקווה 

שהוא ישנה גם את חייכם.

היומן הוויזואלי מאפשר אינסוף של מתנות. 
הוא כלי מדהים לריפוי ולשינוי עמוקים, הוא 
חבר טוב שמלווה אותי בכל אשר אלך, הוא 

ֵמָכל לשחרר בו את כל מה שיש בפנים. 
הוא מאפשר לי ליצור בדרך שמדויקת לי, הוא מאפשר לי 
לגלות ולחשוף את שכבות הנפש הטמונות בתוכי, מחכות 
לאור התודעה ולצבעים הנפלאים שיתרגמו אותן אל הדף 

המכיל של היומן.

ביני  תהליכים  סוגים,  מיני  מכל  תהליכים  מאפשר  היומן 
לבין עצמי ותהליכים ביני לבין הזולת. הוא עוזר לי לתכנן 

פרויקטים, לחלום חלומות ולהגשים אותם.

היומן מאפשר לתעד את מה שעובר עליי ביום־יום ומתוך 
יותר. הוא  ולהבין את התמונה הגדולה  כך להפיק תובנות 
גם מאפשר לי להתחבר אל השורשים שלי, אל המשפחה 
מהילדות,  מתוקים־מרירים  ברגעים  להיזכר  המורחבת, 
זו  בדרך  אותי  ומלווים  שנפטרו  ליקיריי  זמן  להקדיש 

או אחרת.

במטפורות  בדמיון,  להשתמש  היכולת  את  מפתח  היומן 
ובדימויים, הוא מגביר את היצירתיות שטבועה בנו ומאפשר 
לנו להשתמש בה בדרכים שלא חלמנו שאפשריות עבורנו.

מיוחד  מאוד  למקום  להתחבר  לי  עוזר  היומן  לכול,  מעל 
אותו  והמתרגש,  הילד הפנימי הקטן  – המקום של  בתוכי 
ילד סקרן בן ארבע או חמש, ששפת הצבעים והצורות היא 
שפתו העיקרית. הילד הזה הוא ילד קסום, שמסתכל על 
העולם בעיניים בוהקות, ילד שמרגיש שהעולם הוא מגרש 

משחקים והוא צריך רק לגלות אותו.

מתוך המקום הזה אני רוצה שנתחיל את הדרך המשותפת 
יומן.  בתוך  ויזואלי  פנימי  מסע  תעברו  הזה  בספר  שלנו. 
העבודות  רוב  מורכבות  מהם  האלמנטים  הם  מה  תלמדו 
של היומן הוויזואלי. תקוותי היא שתוך כדי למידה תתחילו 
כבר ליצור בעצמכם בתוך יומן משלכם, בעזרת התרגילים 

שתקבלו בכל פרק, מה שמוביל אותנו לתובנה הבאה.

מה גורם לנו לחוש אושר וסיפוק בחיינו? 
העיקריים  הגורמים  אחד  היא  משמעות 
כדי  רצון.  ושביעות  אושר  של  לתחושה 
עלינו  בחיינו,  ומסופקים  מלאים  להרגיש 
לנו  גורם  מה  ולהבין  לפנימיותנו  להתחבר 
שיאפשר  כלי  הוא  הוויזואלי  היומן  אושר. 
חיינו.  ללמוד את שפת המשמעות של  לנו 
דרך העבודה ביומן אנו לומדים וחוקרים את 
עצמנו ומוצאים דרכים להתקרב לפנימיותנו 

ולהבין מה חשוב עבורנו.
 – וטקסט  צבע  קו,  דימוי,  רקע,  המקריות,  קסם  כוונה, 
המסע  יומן  שיטת  בנויה  שעליהם  אלמנטים  שבעה  הם 
נלמד  כך  על  אותנו?  מלמד  מהם  אחד  כל  מה  הוויזואלי. 

בספר הזה.

בין  הקשר  את  שיתאר  קטן  בסיפור  להתחיל  רוצה  אני 
בשנה  שנים,  שש  לפני  המקריות.  לקסם  הוויזואלי  היומן 
נפגשתי  באמנות,  בטיפול  שני  תואר  ללימודי  האחרונה 
עם חברה טובה ללימודים לארוחת צהריים. היא הוציאה 
שתוכנו  ראיתי  אותו,  וכשפתחה  ישן,  ילדים  ספר  מתיקה 
נתפרו  אשר  עבים  דפים  אלא  רגילים,  ספר  דפי  אינו 
בעבודת יד. על הדפים ציירה חברתי בצבעי עיפרון וטושים, 

הדביקה קרעי עיתונים וכתבה מנבכי נפשה.

איך הקסם מתחיל  זה?" שאלתי בתדהמה, מרגישה  "מה 
לחלחל לתוכי.

שעושים  אמנות  של  סוג  "זה  ענתה.  ג'ורנלינג",  ארט  "זה 
בתוך יומן, כל אחד יכול, הכול מותר, אין שום חוקים, וזה 

כיף גדול." 

הזה  שהמפגש  לדעת  בלי  הביתה  הלכתי 
ישנה את חיי. הרגשתי תשוקה רבה לעשות 
לעצמי מחברת דומה, וכבר באותו יום תפרתי 

לעצמי מחברת מכריכה ישנה של ספר.
ומאותו יום לא הפסקתי...

הקדמה

"זה סוג של אמנות שעושים 
בתוך יומן, כל אחד יכול, 

הכול מותר, אין שום 
חוקים, וזה כיף גדול."

 היומן מאפשר לתעד את מה שעובר עליי ביום־יום ומתוך כך להפיק תובנות 
ולהבין את התמונה הגדולה יותר. הוא גם מאפשר לי להתחבר אל השורשים שלי...
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 ״היכולת לבטא את עולמנו הפנימי באמצעות שפה נוספת, שפת האמנות, 
שפת הסימבולים, הצבעים והחומרים, היא יכולת מובנית ומרפאת שנמצאת בתוכנו.״

כולנו אמנים מלידה

לפני שנתחיל את המסע, חשוב לי לשתף אתכם בתובנה משמעותית שאני מקווה שתבחרו 
לאמץ אל חייכם – כולנו אמנים מלידה. שפת האמנות והיצירתיות טבועה בנו, ויתרה מזאת – 

אנחנו זקוקים ליצירה בחיינו, היא מזינה אותנו ומוסיפה משמעות לחיינו. 

כאשר נולד תינוק, הוא מתחיל לחקור את העולם, וברגע 
שהוא מסוגל לכך מבחינה טכנית, הוא אוחז בידו חפצים 
סימן  להשאיר  הצורך  סימנים.  ליצור  ומתחיל  וחומרים 
צורך  הוא  סמל,  באמצעות  עצמך  את  לבטא  שלך,  שהוא 
בגיל שמונה  לצייר  והפסקנו  בילדותנו,  ציירנו  כולנו  מולד. 
או תשע, בשל לחץ חברתי, מתוך התחושה שאולי אנחנו 

לא טובים מספיק, או בגלל ההשוואה לאחרים.

היכולת לבטא את עולמנו הפנימי באמצעות שפה נוספת, 
והחומרים,  הצבעים  הסימבולים,  שפת  האמנות,  שפת 
אנחנו  בתוכנו.  שנמצאת  ומרפאת  מובנית  יכולת  היא 
שלנו  מתנה  היא  היצירה  שוב.  אותה  לגלות  צריכים  רק 
לעצמנו. ליצור משהו ויזואלי, יש מאין, זוהי יכולת של ילד 

האור – האמן הפנימי שנמצא בתוכנו. 

של  המיוחד  האושר  ללא  חייהם  את  חיים  רבים  אנשים 
בחומרים  השימוש  אל  שמתלווה  הריגוש  בלי  היצירה, 
ליצירה  הודות  שמתאפשר  הקסם  בלי  ובצבעים, 

ולשימוש בדמיון. 

היא  עורכת  שאני  הקורסים  ושל  הזה  הספר  של  המטרה 
 – בתוכם  ילד   – אמן  של  מהות  אותה  אל  אנשים  לחבר 
חלק משמעותי שאני מכנה "ילד האור הפנימי". האמנות 
של  פנימי  צורך  היא  מקצוע,  או  ייעוד  דווקא  לאו  היא 
ולנשום.  להתנועע  לאכול,  הצורך  כמו  שלנו,  הנפש 
פנימית,  אנרגיה  או  מהות  לאותה  מחוברים  אנו  כאשר 
יותר  ויצירתיים  לצבעוניים  יותר,  לעשירים  הופכים  חיינו 

ולמלאים במשמעות.
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בית הספר "מסעות יצירתיים"

ושיטת "יומן המסע הוויזואלי"

תלמידתי  בעזרת  פתחתי   2014 בשנת 
הוותיקה רקפת ברגר את בית הספר "מסעות 
יצירתיים". רציתי לשתף את העולם באושר 
היצירה שגיליתי בתוכי. במשך שנה פיתחתי 
הוויזואלי.  ביומן  מרתקים  שיעורים  עשרות 
ועד  מרגע שפתחתי את הקבוצה הראשונה 
היום, חמש שנים אחרי, אני מופתעת לגלות 
ושוב את הקסם שקורה כאשר אנשים  שוב 

נפגשים לראשונה עם היומן הוויזואלי.
הוראה  לא  היא  הוויזואלי  היומן  של  ההנחיה  או  ההוראה 
את  בתוכו  המשלב  תחום  זהו   – רגיל  אמנות  תחום  של 
במהלך  לכן,  לאמנות.  תרפיה  בין  הגבול  על  וצועד  הנפש 
השנים עלה צורך לקיים הכשרות ייחודיות למנחים בתחום 
"יומן המסע  שיטת  והתגבשה  הלכה  וכך  הוויזואלי,  היומן 
הוויזואלי", שיטה אשר משלבת בתוכה שימוש בכלי עוצמתי 

יחד עם תהליכים המאפשרים טרנספורמציה וריפוי.

בשנת 2016 פתחתי את תוכנית ההכשרה של "מלווי דרך 
באמצעות היומן הוויזואלי". מטרתי הייתה ליצור בישראל 
ליווי  על  אנשי מקצוע אשר אמונים  איכותית של  הכשרה 
קבוצות ותהליכים פנימיים ושולטים בשפה האמנותית של 

היומן הוויזואלי.

את תהליכי היצירה ביומן מרכיב מלווה הקבוצה. תהליכים 
על  המתבסס  פנימי,  תהליך  של  משילוב  מורכבים  אלו 
אשר  וחומרים  טכניקות  ועל  המלווה  שבוחר  תכנים 

מתאימים לאותו תהליך. 

דרך  היומן  את  להכיר  תחילה  המלווה  לומד  בהכשרתו 
למד  אשר  חוויתיים  ותהליכים  הדרכות  בעקבות  עבודה 
תהליכים  ליצור  דרך  מפתח  הוא  מכן  ולאחר  בקורס, 
בעולם  התנסותו  מתוך  מורכבים  אשר  משמעותיים 

ובעולמות התוכן שלו עצמו.

התוצר של כל פגישה הוא "פתיחה" ביומן, אשר משקפת 
במפגש.  הקבוצה  משתתף  שעבר  השלם  התהליך  את 

פתיחה מורכבת משני דפי יומן צמודים זה לזה )כפולה(.

אשר  האלמנטים  שבעת  את  לעומק  נכיר  הזה  בספר 
ידע  שום  וללא  בקלות  יומן  דפי  של  יצירה  מאפשרים 
רקע,  המקריות,  קסם  כוונה,  הם:  האלמנטים  מראש. 
"שכבות  יוצרים  ביחד  אלו  כל  טקסט.  צבע,  קו,  דימויים, 
השיטה  הוויזואלי.  ביומן  ודף  דף  כל  על  משמעות"  של 
מיועדת לכל אדם באשר הוא, ילדים, נשים, גברים, חולים 
בכל  אותה  לשלב  וניתן  וצעירים,  מבוגרים  ומחלימים, 

מסגרת טיפולית בתור כלי מהותי.

ספר זה אינו מהווה הכשרה לעבודה בתור מלווה קבוצות, 
אך הוא מאפשר להכיר את היומן הוויזואלי ואת העבודה 

החווייתית הגלומה בו.

שיטת "יומן המסע הוויזואלי" מתבססת על 
שלושה עקרונות משמעותיים:

הבנה עמוקה של האלמנטים המרכיבים את 
עבודת היומן הוויזואלי; 

היכולת לשלב אותם ליצירת תהליכים 
חווייתיים. 

חיבור לכוחות הנמצאים בלא־מודע שלנו תוך 
כדי שימוש בשפת המטפורות והסמלים. 

בספר הזה תכירו את האלמנטים שמרכיבים 
את היומן הוויזואלי ותתנסו בתהליכים 

חווייתיים בתוך היומן הזה.

מה באמת מרפא?
זו שאלה שאני שואלת את עצמי מאז ומתמיד. 

כשהתחלתי לעסוק ביומן הוויזואלי הייתי באחת התקופות 
כאן  שימיה  וידעתי  מסרטן,  גססה  אימי  בחיי,  הקשות 
ומצאתי  החולים  בבית  במסדרון  או  לידה  ישבתי  ספורים. 
הצבעים  באמצעות  היומן.  דפי  בין  לנפשי  מפלט  מעט 
חלקים  ולהביע  עצמי  אל  להתחבר  הצלחתי  והמחברת 
כואבים בתוכי שלא הייתה להם דרך אחרת לבוא לידי ביטוי.

המרפא  בכוח  נוכחתי  מותה,  מאז  שעברו  השנים  במשך 
הוויזואלי.  היומן  כמו  אינטימי  פורמט  בתוך  היצירה  של 
היומן איפשר לי ריפוי משמעותי שנגע ליחסים המורכבים 
היא  כאשר  שחשתי  ולאשמה  ולכאב  אימי,  עם  לי  שהיו 

נפטרה בגיל צעיר יחסית.

ואני  הסתיים,  לא  שנים,  שש  לפני  שהתחיל  זה,  מסע 
גילוי,  ועוד. בזכותו הבנתי שמסע של  מקווה שימשיך עוד 
המרפאים  מהגורמים  אחד  הוא  הנפש  של  והבנה  חקירה 
ילדית של סקרנות  לאנרגיה  ביותר שקיימים. ההתחברות 
שהלכה  הריפוי  שיטת  של  היסודות  אחד  היא  וחיפוש 

והתפתחה באופן טבעי.

אז בואו נצא יחד למסע ויזואלי בתוך דפי היומן ונכיר את 
שבעת האלמנטים.
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חלק ראשון

שבעת האלמנטים
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תנועה  למודע,  מהלא־מודע  לסדר,  מכאוס 
של הלוך וחזור פנימה והחוצה – זאת מהות 
מאפשרת  והיא  הוויזואלי,  ביומן  היצירה 
שמובילה  קסומה  ומקריות  ויופי  חופש 

ליצירת משמעות וחיבור לתשוקה פנימית.
במשך שנים של עבודה עם קבוצות ויחידים ניסיתי להבין 
את אבני הבניין של העבודה בתוך היומן הוויזואלי, ניסיתי 
ודף במחברות הנפש  להבין מה מוביל ליצירה של כל דף 

הנפלאות שראיתי מתהוות מול עיניי.

כאשר בדקתי מאות עבודות שלי ושל תלמידותיי, התחלתי 
שאנו  היצירות  בכל  עצמם  על  החוזרים  אלמנטים  לראות 
אלו  אלמנטים  ג'ורנלינג".  "ארט  או  ויזואלי"  "יומן  מכנים 
עוד  נוספת  שנוצרת,  שכבה  בכל  שכבות.  למעשה  הם 
היומן  יצירת  טעונה  ולבסוף  המתהווה,  ליצירה  משמעות 

הוויזואלי במשמעויות רבות כמספר שכבותיה. 

כוונה, קסם המקריות, רקע, דימויים, קווים, 
שמרכיבים  האלמנטים  שבעת  אלו   – צבעים, טקסט 
וכפי  בתוכו  יוצרת  שאני  כפי  הוויזואלי  היומן  יצירות  את 

שאני מלמדת אחרים בשיטת "יומן המסע הוויזואלי".

מה הם שבעת האלמנטים המרכיבים 
כל יצירה ביומן הוויזואלי?

רקע

קווים

צבעים

דימויים

טקסט 

שבעת האלמנטים האלו אינם פשוטים ואינם חד־ממדיים, 
או  השילוב  ורק  עצמו,  בפני  עולם  הוא  מהם  אחד  כל 
עבודות  יוצר  רובם,  של  או  האלמנטים,  כל  של  החיבור 

מרגשות שנוגעות פנימה ויוצרות חיבור לאחר.

כעל שבע שכבות של  על שבעת האלמנטים  לחשוב  ניתן 
ייחודית ביצירה של  משמעות – לכל אלמנט יש משמעות 
זוהי למעשה   – יצירת החיבורים בין האלמנטים  דף ביומן. 
אנו  יוצרים  שאנו  פתיחה  בכל  הוויזואלי.  ביומן  העבודה 

מחברים בין האלמנטים/ השכבות בדרכים שונות.

שניים מתוך האלמנטים, כוונה וקסם המקריות, הם 
מטה־אלמנטים, כלומר, אלמנטים מרכזיים מאוד בעבודת 
היומן. הם באים לידי ביטוי גם בצורה ויזואלית, אך בעיקר 
והכוונה  המקריות  קסם  לתחושתי,  פנימי.  תהליך  בצורת 

הם ה"אימא והאבא" של שאר האלמנטים.

הם  טקסט  צבעים,  קווים,  דימויים,  רקע, 
שמרכיבים  הוויזואליים  האלמנטים  חמשת 
ביומן. הם אומנם נקראים אלמנטים  כל דף 
תפקיד  יש  מהם  אחד  לכל  אך  ויזואליים, 

בהתהוות של תהליך פנימי.
כל האלמנטים  קורה באלכימיה של  הקסם 
ביחד ובאינספור הדרכים בהם ניתן לחבר את 
יצירה של שלל אפשרויות  לכדי  האלמנטים 

מרגשות.

המקריותכוונה
קסם 
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כל אחת מבנות הקבוצה יצרה עבודת יומן בעקבות שורה בשיר. ביחד נוצר ספר ויזואלי 
המורכב מעבודותיהן של כל בנות הקבוצה, מזכרת מרגשת עבורן לעבודה הייחודית 

והעוצמתית שקבוצה יכולה לאפשר.

כל אדם ודרכו שלו ביומן הוויזואלי. 
הייתי מודעת  לא  ביומן,  לעבוד  כשהתחלתי 
שקיימים  והשיעורים  ההדרכות  למגוון 
תשוקה  מתוך  לעבוד  התחלתי  באינטרנט, 
הבנתי  מהרה  עד  תכנון.  וללא  פנימית 
שישנן אינסוף דרכים לעבוד בתוך היומן, אך 
רובם  אלו.  לדרכים  גישה  אין  לרוב האנשים 
מרגישים  לא מחוברים,  חסומים,  מרגישים 
שהם לא יכולים או לא יודעים איך להתחיל.

הקבוצות  עבור  ביומן  עבודה  תהליכי  ליצור  התחלתי 
מכילים  אלו  שתהליכים  גיליתי  השנים  ובמשך  שלימדתי, 
בין  ייחודית  היוו אלכימיה  רב. תהליכים אלו  ריפוי  בתוכם 
פנימי  תהליך  לבין  מלהיבות  ובטכניקות  בחומרים  שימוש 
תלמידותיי  את  ללמד  התחלתי  לדוגמה,  מתוכי.  שנבע 
לערוך דיאלוגים עם דמויות פנימיות בסגנון שיטת "הווייס 

דיאלוג", אשר למדתי בקורס הנחיה מעמיק. 

ולאחר  הפנימי  המבקר  עם  דיאלוג  ערכו  הקבוצה  בנות 
בתוך  הפנימי  המבקר  של  הדמות  יצירת  על  עבדו  מכן 
היומן. בצורה מיידית, לעיתים כבר בסוף השיעור, הן גילו 
בסך  ואכזרי,  כמרושע  בעיניהן  שנתפס  הפנימי  שהמבקר 
שהושג  הריפוי  טובות.  כוונות  לו  ויש  בטובתן  רוצה  הכול 

הגיע בדרך יצירתית ומלאה בתשוקה.

תהליכים אחרים שיצרתי נולדו בעקבות עבודה משמעותית 
בצילומים  השתמשתי  אימי.  של  מותה  לאחר  שעשיתי 
שמצאתי בביתה ועבדתי עם השירים שאימי כתבה. ניסיתי 
ולמעשה  שיצרה,  השיר  לשורות  ויזואלי"  "תרגום  ליצור 
ביני  קשר  נוצר  כך  שלה.  לשיר  שלי  פרשנות  מעין  ליצור 

לבין אימי המתה באמצעות היצירה שלה ושלי.

השיעורים  סדרת  את  יצרתי  זו  אישית  חוויה  בעקבות 
שנקראה "שירים ויזואליים", בהם כל אחת מבנות הקבוצה 
ספר  נוצר  ביחד  בשיר.  שורה  בעקבות  יומן  עבודת  יצרה 
ויזואלי המורכב מעבודותיהן של כל בנות הקבוצה, מזכרת 
שקבוצה  והעוצמתית  הייחודית  לעבודה  עבורן  מרגשת 
אני  לדרך שבה  דוגמאות  רק שתי  היו  אלו  יכולה לאפשר. 

יוצרת תהליכים עבור תלמידותיי.

כדי  תוך  ביומן,  ועובדת  שלי  האישי  מהמקום  יוצאת  אני 
עבודה אני מגלה נושאים משמעותיים ואוניברסליים שאני 
מורכב  אשר  תהליך  יוצרת  אני  מכן  ולאחר  בהם,  עוסקת 
היומן  זו  בדרך  ומטרנספורמציה.  אמנותית  מהתנסות 
מאפשר לי התפתחות אינסופית כאדם וכאמן ומאפשר לי 

לשתף אחרים בתובנות שגיליתי.

דיאלוג,  )ווייס  איתן  עובדת  שאני  הפנימיות  הטכניקות 
כולן  מגיעות  שמאניים(  מסעות  אגדות,  סיפורי  שירה, 
מתחום שעוסק בכוח המרפא של הסמל והמטפורה. במשך 
השנים שבהן חקרתי שיטות שונות, הגעתי למסקנה שכדי 
שלי  הלא־מודע  עם  לדבר  צריכה  אני  אמיתי,  שינוי  ליצור 
בשפתו שלו – שפת הדמיון והמטפורות. זוהי גם כוחה של 
נפשיים. על מנת לבטא מצבים  – שימוש בסמל   האמנות 

הוויזואלי  היומן  עם  עבודה  מוסף של  ערך 
הלא־מודע  שפת  עם  כרות  הי הוא 

האישית שלי. 
אחד  לכל  תאפשר  האלמנטים  שבעת  של  עמוקה  הבנה 
חייו שלו  ביומן מתוך  אינטואטיביים  ליצור תהליכי עבודה 
פשוט  היכולת  הוא  הבסיס  חיצונית.  בהדרכה  צורך  וללא 
בתוכו  צופן  אשר  בתוכנו,  ללא־מודע  ולהתחבר  לעבוד 
הלא־ בתוך  העוצמתיים  הכוחות  אחד  רבים.  אוצרות 

שהוא  כיוון  כך  אותו  מכנה  אני  האור".  "ילד  הוא  מודע 
העולם  את  לראות  וליכולת  לילדות  שמחובר  פנימי  חלק 
בתוכי  חלק  זהו  הראשונה.  בפעם  כאילו  רעננות,  בעיניים 
שאינו פגוע, אלא מחובר לכוחות וליופי שיש בעולם, חלק 
רגע  בכל  שיש  היופי  את  ולראות  השראה  לקבל  שמסוגל 

ורגע, גם בחלקים הפחות יפים והכואבים של הקיום.

מה הם תהליכים ביומן הוויזואלי?

איך יוצרים פתיחה ביומן?
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תארו לכם שמישהו יציע לכם מפתח לעולם 
ומלהיב שנמצא ממש קרוב,  חדש, מסתורי 
והתלהבות  קסם  בו  שיש  מרתק  עולם 
יופי  בו  יש  חיים.  אנרגיית  והרבה  ותשוקה 
ואגדות מרתקות שאפשר  וזיכרונות  מרהיב 
גנים  בו  יש  ערב,  עד  מבוקר  להן  להקשיב 
הרבה  בו  יש  מופלאים,  ויצורים  קסומים 

אהבה לעצמכם וגם לאחרים. 

ויצורים  דרקונים  אפלה,  גם  בו  למצוא  ניתן  לעיתים 
באמצעות  המצב  את  להציל  אפשר  תמיד  אך  מרושעים, 
מדריך אוהב או גיבור שמציף בתוככם כוחות שלא ידעתם 
שקיימים בכם. יש בעולם הזה כל מה שאתם כמהים אליו, 
ולעיתים גם כל מה שאתם מפחדים ממנו. והמרגש ביותר 
בצרור  להשתמש  רק  צריך  בתוככם,  נמצא  הזה  העולם   –

מפתחות בצורה מיוחדת והשער נפתח. 

זאת כל התורה, ללמוד את הצירוף של המפתחות שפותח 
יציף  הקסם   – שם  כשנהיה  שלנו.  ללא־מודע  השער  את 

את חיינו.

איך נאפשר לעצמנו חיים של קסם וריפוי?

הלא־מודע והיומן הוויזואלי

נלמד  אשר  האלמנטים  שבעת  הם  האלה  המפתחות 
בספר הזה.

מקומות  מתוך  לעיתים  חיינו,  את  מנהל  שלנו  הלא־מודע 
ונרחבים  גדולים  אזורים  בו  קיימים  אך  וכאב,  התניה  של 
ידענו שנמצאות  יצירתיות, של מתנות שלא  יופי, של  של 

בתוכנו. כל מה שצריך הוא תשוקה להכיר אותם.

המטפורות  הסמלים,  בשפת  מדבר  שלנו  הלא־מודע 
ילדים  שמכירים  הדמיון  בשפת  מדבר  הוא  והדימויים, 
שנלמד  המפתחות  שבעת  מזמן.  ששכחנו  שפה  קטנים, 
יאפשרו לנו להיכנס לעולם הדמיון שקיים בתוך הלא־מודע 

שלנו ולהשתמש באוצרות החבויים בו.

שקיימת  טהורה  ילדית  אנרגיה  אותה  הפנימי,  האור  ילד 
בתוכנו, מכיר את כל מרחבי הלא־מודע שלנו, מתמצא בכל 
הנופים הפנימיים ויודע על כל האוצרות שעדיין לא הכרנו. 
וחקירה;  גילוי  של  למסע  לצאת  רגע  בכל  מוכן  האור   ילד 

על העולם  הוא תמיד מסתכל  רעננה;  עולם  ראיית  לו  יש 
להתרגש  יכול  הוא  הראשונה;  בפעם  אותו  ראה  כאילו 
מיופייה של השקיעה והוא יודע מתי הברוש בחצר מרגיש 
עצבות; הוא שם לב לסדקים במדרכה ולכתמים יפהפיים 
עולמות  בין  הגשר  את  הרף  ללא  חוצה  הוא  הקיר;  על 
הלא־מודע והמודע והוא יכול ללוות אותנו בבטחה לפגוש 
שיש  ידענו  שלא  כוח  מרבצי  ולגלות  פנימיים  מדריכים 

בתוכנו. והוא גם מאוד אוהב ליצור ביומן הוויזואלי.

ברגעים הנדירים שבהם אני מצליחה להתחבר לילד האור 
שלי – אני מקבלת השראה נפלאה ומסוגלת "להזיז הרים", 

להגשים חלומות, ליצור מתוך תחושה שהזמן עף.

באמצעות  שתגלו  מקווה  שאני  המיוחד  החיבור  זהו 
העבודה בתוך היומן הוויזואלי, 

אז בואו נצא לדרך ונאפשר לקסם להתרחש.
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