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 שלום אליעזר,

עשור מהלך הבשר פותחה על ידי ברצוני להעלות כאופציה למחקר את שיטת 'דרך הקול' א

 האחרון.  

אני רואה לנכון, להוציא  עשרות מטופליםמול  'ניסוי ותהייה'לאחר שהייה ממושכת במעטפת 

אני מתנצלת מראש  את הגילויים שלי ומוכנה לבחון אותם מול קהל רחב ומגוון יותר.לאור 

כמובן שאזדקק לסיוע בבניית ו ,הצעתי אינה מוגשת באופן 'הנכון' לטיוטת מחקרבאם 

 והאופן בו ניתן יהיה לבחון את הדברים.  םהדגשי

 .הוליסטיטיפול בעלת קליניקה פרטית ל, ירושלמית, חד הורית, 64בת ; מעט רקע על עצמי

משנסת מותניים ליצירת ימים אלה . בשנה 21 -כהתפתחות רוחנית הוראה ולימוד לעוסקת ב

  ., בשיטת 'דרך הקול''מכללת רידמן'בלימוד קבוצות 

נים של גוף פ  באופן גלוי, ביכולתי לראות  , חשה וערה לנוכחותה של אנרגיה.'רואה' מגיל אפס

טבעי לי  .ויצירת שינויים בחומריכולת זו לכדי תפעול  במהלך השנים שוכללהנים של נפש. ופ  

'רגש, של ייעודו ומיצויו מהו וכיצד מחשבה 'עובדת'  'מבינה'לראות מחשבות ורגשות. אני 

 ,משאלות הלב הסמויות והיכולות של האדם ,(מוליכה אנרגיהאשר ) ,מתוך אותה תרכובתו

    לריפוי ומימוש.הוות תוואי דרך ומ צפות ומתגלות

תת אותו ל יהיה שניתןויומיומי,  פשוט דהעבו כלי במציאת צורך הרגשתי הוליסטית כמטפלת

 מרפאים אנשים אהור אני בחזוני קל. ליישום עצמאי, זמין ו, (בכל מצב שהוא), לכל אדם

, בחירה פנימית אישית חירותללמד אנשים על מהותה של  ,ושואפת לפיכך צמםומטפלים בע

 . בעזרת קולם שלהם תהעצמיהתמרה ויכולת ה

 התפתחות האישית והריפוי.ה תהליך אתהיטב  משרת, (וקולו הואכול אדם ) ,הקול של הכלי

וליצור  נשמע', יש לו זמינות, יכולת לחצות מימדיםפיזי זוהי אנרגיה אך יחד עם זאת 'חומר 

אני  ,מסייעים במלאכת השינוי. מניסיונימדריכים ואשר , גבוהיםעצמיים קשר עם החלקים ה

, מתמיר ומשנה אותו עובד ישירות על כאבהוא , באופן מופלא תהליכים מקצר מדה, שהקולל  

 יוצר עירור של מערכות הגוף ברמה הפיזיולוגית והרמה הרגשיתו במהירות יחסית, האנרגי

 . העמוקה ביותר

 בה והדרך אחד כל. לכולם כללי שהוא איזון שאין אומרת עולמי והשקפת שלי המוצא נקודת

 את ולמנן לווסת ודרכו אחד כל ,נדרש שאינו מה את שלו מהמערכת ומשחרר 'מאפס' הוא

 יודע להוליך את האנרגיה לייעודה. הקול האישי  .במשהו החסר או העודף

שנות ל 'יודעות'הן  ,הןב'שימוש' מודע -.  בויר והגוףוהברות קול יוצרות תנועה בחלל הא

 ; היודעים ליצור. לדוגמה, יש צלילים והברות מכווננים יש מאין יוצרותדפוסים ו

 'דעת מהסחות והתנתקות' מיקוד . 

 ומחשבות מרגשות והניתוק החיבור ביכולת רכישת שליטה    . 

 לכאבמיידי  מזורצירת י. 

  הזדמנויות.פתיחה ויצירת חלון 



 חווים אשר (גיל שכבת אותה בני) תלמידיםקבוצות  עבור מחקר להציע, כעת כבר,  אוכל

  ספציפיות המשפיעות על 'מיקוד'. הברותלתרגל וריכוז  לימוד קשיי

בעזרת שאלוני )לבחון  וכלנ, (באימון עצמאי יומיומי) ,הרגלי עבודה עם קולםבהקניית 

מה הם חשים במהלך שגרת היומיום, כיצד  ,, כיצד השתנתה חווית הלימוד שלהם(מעקב

וכל ללמוד מהוריהם וממוריהם נ ,כמו כןבתוצאות הלמידה ובהרגשה שלהם.  השתנה

והאם התחוללו  יצד השתנתה ההתמודדות שלהםמתבוננים מהצד, וכמתמודדים מולם(, ככ)

קבוצת הביקורת לא תקבל כלים של קול. לעומתם, שינויים במערכת הביתית והבית ספרית. 

 .(...כאמור)יש לחשוב כיצד לבחון את קבוצת הביקורת, אזדקק לסיוע בבניית המחקר

ילויים על הקול הם אינסופיים, אנחנו רק בקצה הקרחון של בחינת הפוטנציאל הקולי שלנו. הג

 המתרגלות שימוש בקול.  ומוצלחות, על עבודות יפותשנם יותר ויותר דיווחים י

אשמח לקחת חלק במחקר . אספתי כמידע במהלך השניםשאשמח להעמיד במבחן את מה 

   כם עד כה. הנ"ל ובמחקרים האחרים אשר הוצעו ל

  156-6557754 –פרטים נוספים ל

Mirasharon1966@gmail.com 

www.mirasharon.com  

 

 בברכה ובתודה, 

 מירה שרון
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