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 ?שלה כלי המדידהביסוס  חוקי האנרגיה האנושית ומחקר ל

 רקע:

האנרגיה האנושית מופיעה כגורם מרכזי במגוון רב ביותר של תחומים 

המקצועיות שדה המאוחד בין הגישות האנרגיה האנושית כ. תודיסציפלינו

הייעוץ הארגוני,  הפיזיקה הביולוגיה הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה,, השונות

 האימון, הייעוץ הניהולי ועוד.

 

 



 האנרגיה האנושית ותחומי הטיפול והריפוי

על גווניה השונים עוסקת בשמות שונים בכוח החיות   טרנטיביתלהרפואה הא

 הצ'י . הבריאות והחולי הפה פונקציות של המערכת האנרגטית האנושית. 

 הצאקרות, המרידיאנים ועוד -תפקוד מרכזי האנרגיה.

 זרימות האנרגיה וחסימות האנרגיה.

 ת במגוון כלים ושיטות ללא סקאלה אחידה ומוסכמת.דהאנרגיה נמד

שונות עוסקות בטקסים מגבירי אנרגיה כמו גם בשימוש  גישות שמניות

   צמחים )פיטריות( מגבירי אנרגיה.ב

 

מושגים וכלי מדידה  מגווןעוסקת גם כן ב הביולוגיה והרפואה המודרנית

 שונים ובלתי אחידים.

. העלאת רמת האנרגיה ופתיחת בריפוי אנרגטיגישות שונות עוסקות ישירות 

 חסימות.

 

 האנרגיה האנושית בתחומי הניהול

 חלקן עוסקות גם באספקטים סוציולוגיים של זרימת אנרגיה בין בני אדם.

ית כמרכיב מרכזי בניבול רבות עוסקות גם הן באנרגיה האנוש תורות ניהוליות

 פקוד הארגוני.וביעד הת

 . רגון הינה פונקציה של יעילות המערכת אנרגטיתההצלחה של פרט או א

רגון שואפים להביא לידי ביטוי את מקסימום פוטנציאל כל אדם ,אורגניזם וא

 .זהו אינטרס הקיום המרכזי .האנרגיה שלהם

הפקת מקסימום אנרגיה מכוונת  -ההצלחה של יחידים וחברות נוסחת

 .אנרגיהההצלחה ומניעת איבוד 



אנרגיה המהם תהליכי יצירת , כיצד מנהלים יעיל את האנרגיה האנושית

 איבוד אנרגיהמההגנה   ומהן דרכי

 :  כיצד ליצר מקסימום אנרגיות , איך להטעין   מקדם יצירת האנרגיה

 ?חוקי יצרת האנרגיהמהם  ?אנרגיות

 עלהימנכיצד .מוקדי איבוד האנרגיה בפרט ובאירגון . מקדם החוסן :

ת' אנרגיה על ידי אחרים או גת אנרגיה, שחיקה , איבוד, 'זלילמזלי

 תהליכים

איך לאתר גורמים 'זוללי אנרגיה' איך לזהות ולטפל 'שרשרות מזון 

 .'אנרגטיות

 .זהוי חסמים אנרגטיים ופתיחתם

 .גיהאיך לפתח מקדם חוסן כמגן מפני זוללי האנר

 .איך להפוך מצבים שואבי אנרגיה למטעיני אנרגיה

 

ניהול מצטיין מכוון אנרגיות, הרואה את  האנושיות=האנרגיות מכוון הול ינ

, תוך יצירת תהליכים טועני אנרגיה בארגוןתפקידו ביצור מקסימום האנרגיה 

 .ומונעי שחיקה אנרגטית. פתיחת סתימות ויצירת זרימה אנרגטית בארגון

 

 הם חוקי האנרגיה האנושית:מה 

הוא שלא נחקר לעומקו כמו הרבדים האחרים, וקיים אפילו ויכוח לגבי התחום  אנושיתרובד האנרגיה ה

רפואי, כמו שהרובד הרוחני שייך לתחום -. יש הגורסים שרובד זה שייך לתחום הפיזיולוגילו שייך

מחוץ לתחום הפסיכולוגיה התעסוקתית, לכן גם  מצאושני תחומים אלה נבעבר טרנסצנדנטלי. -הפילוסופי

של כלי אבחון מספקים, אם כי בשנים האחרונות קיימת הכרה בחשיבותו ובמרכזיותו  להםלא פותחו 

  להצלחה.רובד האנרגיה הגולמית 

 

 כיצד מפיקים אנרגיה? כיצד משמרים אותה ומונעים אובדן ושחיקה?

 חוקי האנרגיה האנושית וכיצד היא פועלת.נעשו מספר ניסיונות ראשוניים לאפיין את 

 הפיזיקה המודרנית לתחום האנושי או מהידע המצטבר מתורות המזרחניסיון לחבר את הידע המצטבר מ

 



מעבר לחוקי יצירת האנרגיה יש עיסוק רב בשנים האחרונות במקדם החוסן כמיצג את מידת ההגנה 

 . מאיבוד אנרגיה

 

לכן  ,אך רק מעט עוסקים בחקירתו ,רבים יודעים על קיומולמדי. אמנם חדש  ואמדד האנרגיה האנושית ה

מדד מכל המדדים והמאפיינים האנושיים ש משום המפתיע עובדה זה הגדרתו בספרות מצומצמת.

, אולם הוא מכיל גם הקרוב ביותר לתחום הפיזיולוגי, המשופע בכלי מדידה ובדיקה האנרגיה הוא

 ברורה דיה.שהגדרתם אינה  חמקמקיםמשתנים 

 

הכרתיים העוסקים במוטיבציה של -כאמור, לעתים המרכיב האנרגטי מתגלה בחומרים השלכתיים תת

גם גרפולוגיה, על אף הוויכוח הלגיטימי סביבה, משמשת כלי יעיל בכל האדם ובמכוונות שלו לפעולה. 

האדם משמש גם של הגופני המידע על מצבו והדינמיות של האדם.  רמת האנרגיהה של הקשור למדיד

; מחלה היא גורם השואב אנרגיה, לכן לאדם חולה יש אנרגיה נמוכה. הוא מקור ידע על מצבו האנרגטי

 .חשוב לזכור כי מדובר במקדם האנרגיה ברגע הנתון, והוא יכול להשתנות

 

 חוסר באנרגיה

לנבוע מסיבות חוסר ברמה הבסיסית של מקדם האנרגיה מעיד על חוסר אנרגיה קיומית. חוסר זה יכול 

-או משילוב פסיכו – כגון דיכאון – מסיבות פסיכולוגיות – יעה גופניתכגון מחלה או פג – פיזיולוגיות

זיולוגי. אנרגיה פיזית נמוכה פוגעת ברוב המקרים בכוחות הנפשיים הנדרשים על מנת לפעול ולהגיע יפ

ות סביבתיות ופיזיולוגיות שונות היא בחלקה הגדול מולדת, אך נסיבועוצמתה האנרגיה שלנו ליעדים. 

 .האו לכבות היכולות ללבות

 

אנרגיה מוגדר ברפואה כתסמונת התשישות הכרונית של עדר כמעט מוחלט יהמצב הפתולוגי של ה

(CFS - Chronic Fatigue Syndrome) "זו מחלה פסיכוכפי שכונתה בעבר ,או "מחלת היאפים .-

בבעיות בריכוז ובכאבי שרירים שאינם חולפים גם לאחר מנוחה. מתבטאת בעייפות כרונית, פיזיולוגית ה

 וכל פעולה פשוטה גוזלת ממנו כוחות רבים.  ,מסוגל לקום מהמיטה או לצאת מהבית ינוהחולה א

 

 אנרגיה ושחיקהחוסר 

אדם שחוק אינו בהכרח אדם חסר אנרגיה. השחיקה מתייחסת לתהליך המתקיים בתחום מוגדר. אדם 

לפעול בחיוניות נמרצת עם קבלת משימה אחרת או אך יכול להיות שחוק בתפקיד או בפעילות מסוימת, 

לי וכל טוטליתפקיד חדש. התסמינים של שחיקה ושל חוסר אנרגיה דומים אמנם, אך חוסר אנרגיה הוא 

רוב הסיכויים כי אדם שחוק יהיה גם בו זמניים,  כיוון שהאנרגיה מושפעת מתהליכים. ממשחיקה יותר

נטול אנרגיה כללית, אך הקשר אינו הכרחי. זאת הסיבה שמדד האנרגיה משתנה על ציר הזמן. אדם 

ל בעייפות ויתבטא קודם כאשר ממשיך את מצב זלילת האנרגיה  בו, שנשאר לעבוד במקום שהוא נשחק

 להתפתח למחלות שיאפשרו פסק זמן למנוחה.  יהיה עלולובחולשה, ובהמשך 

 

 

 

 



 המטרה:

 לעשות סדר בעולם המושגים המדברים על האנרגיות האנושיות 

 לפתח מדדים סטנדרטים מוסכמים 

 לפתח כל מדישה מוסכמים 

 .לחקור החוקים הפועלים בשדה הזה 

 

 

 המחקר:

המדידה , השיטות והסקאלות השונות חקר התחום , בחינת כלי  

 אלה וסטנדרט מוסכם.קבמגמה לפתח כלי מדידה מהימן ותקן עם ס

 

 מיפוי ההגדרות השונות לאנרגיה האנושית .1

 איגום המחקרים השונים בתחום  .2

 . מיפוי שיטות האבחון והמדידה השונות העתיקות והמודרניות2 

 . בחינת הכלים השונים למדידת האנרגיה3 

 וף מהימנות, כלי מדידה סטנדרטי .. תיק4 

 . חוקי האנרגיה האנושית, הזנה הדדית מחוקי הפיזיקה 5 

 

 

 

 

 


