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 און -שרון נריה בר "מאבחן"הבעקבות אבחון טארונומרולוגי עם והארות תובנות 

 ד"בס

 ,שרון יקר 

 באחת השיחות המכוננות ביננו  לך אמרתי  בכדילא 

  – אלוהים חילק את החוכמה"שכש

 222 " איפה לעמודבדיוק  ידעאון -המאבחן שרון נריה בר

  5102בחודש אוגוסט 

 .חווית חיים מעצימה ומעוררת השראה  בעקבות 

 " חגיגה ברדיו"הוזמנתי לכבוד יום הולדתי להתנסות בבמסגרתה 

 ...מךלציון אירועים  חשובים בחיים  בייזושרות וקונספט חדשני 

 ..." שדרן רדיו"שלך כהמיוחד בכובע 

  ...הטארונומרולוגי שפתחת הסתקרנתי מאוד לחוות את האבחון המשולב 

 הזמנתי לעצמי ך דועידהרבה בזכות בצעד שלא אופייני לי ו

 .ךעל ידאודותי טארונומרולוגי רב תחומי  אבחון

אתך את רשמי מהאבחון ואני שמחה לחלוק אותם אתך ועם אנשים עד היום לא חלקתי 

נוספים שאולי יבינו באמצעות משוב זה עד כמה האבחון הזה יכול לסייע להם בהמשך 

 .התפתחותם המקצועית והאישית

 . בטיהם ורבדיהםיכל העל  – נגע במכלול חיי " טארונומרולוגי"ההאבחון 

 .  ותלטהבוולהארות  תובנותלבשלב זה  חסיהתובנות והמסקנות ממנו הן רבות ואתי

שאני מודעת להן אך  שיותייבא ותמבצורה חד משמעית עוצומעצים האבחון משקף  .0

מודעת להן פחות ועל ידי כך מעצים  אחרות שהייתימדגיש גם עוצמות  ךמעבר לכ

אחת באבחון כתבת לי ש: לדוגמא . את יכולתי לפעול במשולב בכיוון בו בחרתי 

 .  מכוננת ממשתובנה  – מחשביםההבנה בעולם האינטרנט ועוצמות שלי היא ה

 



בפני נתנו לי את היכולת  אותם גיליתוש אשיותיצפונים ביים ש"הענקים התנכ. 5 .5

את אידך להעצים מוהמתרחשות בחיים ולקבלן באהבה ובסבלנות  להבין תופעות 

 לדוגמא לא הבנתי מדוע חלק . ולחדד אותההיומיומית התנהלותי 

חשבתי שזה לא בהכרח ..." אמא עסקית"מלקוחות משרדי נוהגים לכנות אותי 

ואז  ..."שרה אמנו"י לבין והנה באבחון שלך מצאת את הקשר בינ..." מחמיא"

 . האמירה הזו קבלה קונטקסט מעצים עד מאוד 

 

 ..."מלכה"בחיי היומיום סוג של כבת מזל אריה אני מרגישה פעמים רבות  

שבאה לידי ביטוי  " המלכה שבי" [ ולפעמים זה מדייק אותי ..לפעמים זה מביך]

לי תובנה זו מסבירה  ..."מלך שלמה"י ה"כשאבחנת את הקשר בינו לבין הענק התנכ

ולחשוף אותם לסייע להם שלי לעבוד עם המון בעלי עסקים הבלתי נשלט את הרצון 

ך אני מעוניינת לעבוד לעל הקשר ביני לבין שלמה המ .והתקשורת מדיהעולמות הב

והשראה  חשוב  זו תובנה שיש בה עוד המון מידעולדעתי  –ולחשוב אתך בעתיד 

 . שיתברר בהמשך הדרך

  

 בפני חשפת  ..."קלפי התורה" [ ברשותך] שאני מכנה אותוהמדהים באבחון  .3

מעצימים שמשרתים אותי ברמה " שרביטי קסם"שהם כמו  "כוחותמגה " 3  

לו כדי למצות את בעקבות ההדגשים שלך אני משתמשת בכוחות הל. היומיומית

 .מירב האפקטיביות שלי ברמה היומיומית

להבין עד כמה נושא הזוגיות פשר לי להעלות למודעותי ואש" קלף הנאהבים"לדוגמא 

 . משמעותי בחיי

מעצימים ,  מאפשרים לי להתמקד ולהבחין בין עיקר ותפלוהכוחות הללו ההדגשים 

 . ומדייקים את עשייתי  ררי השראהמעו

  

רב "ה עדין לא התחלתי לצלול במעמקי האבחוןועד כה כל מה שכתבתי לך שרון  .4

ימה עוד ועוד אגלה עוד נושאים אני בטוחה שככל שאצלול פנ  . והמקיף " תחומי

שלך  רואה באבחוןואני  – ייחשפו בפניש " ידע רב תחומי"ועוד דלתות קסומות של 

 " ברגעים הנכונים"בהמשך דרכי  שתמידאישי בעל ערך רב " חיים ספר" סוג של 

בטוחה שכל פעם הוא ידהים אותי ואני  – אוכל לחזור ולעיין בו שוב ושוב ושוב

 . מחדש

  

גם זה ייחודי זה הזמנתי אבחון ..."   שחפשתי מתנה מקוריתכלפני מספר חודשים  .2

זה שחשפת יכולת שיש לו  הזדקר לעיני לתדהמתיוהדבר הראשון ש" גון אריה"לבני 

לי לקח עשרות שנים ]. אותה מלבדי לדעת /אחד בעולם לא יכול היה לגלות שאף

העובדה שחשפת זאת באבחון נתנה לי ...[ זו בבני מדהימה לגלות יכולת עוצמתית

 .גיש בפני בני את הנקודה הזו  ולהעצים אותו בזכותהלהד גיטימציההמון ל

 . פתח להמון התפתחות בעתיד ובעשייה שלוהמהווה חשוב לציין שמדובר ביכולת 

  

 תי האהובהינה אצלך אבחון לאחוממזו משקיעה משאבים נוספים  אני אלו  םבימי .6

אז מה כבר אפשר להפתיע ולקנות " ...בארץ 0מספר  חנות מתנות"שאגב יש לה 

  אם לא את האבחון המאוד לא שגרתי שלךלה 

 .  ואני בטוחה שתהא זו מתנה מדהימה לאחות כה אהובה

   



 

 שרון יקר 

היו  בהן פעמים  והיו יםלא על כל דבר בחיים אנחנו מסכימכאנשי מדיה עסקים ותקשורת 

 הכי אמיתי  וזה חשוב לומר כאן שידעו שהמכתב הזה הוא [ זה לגיטימי]ביננו חילוקי דעות 

  . מכל הלבהוא נכתב אוטנטי ו

 משוב זה כתבתי לך 

 . עם העולם שיש לך משהוא טוב אתה מעוניין לחלוק אותוככי 

 בלתי נדלה ומוכשר אני שמחה שאדם 

  מיסטיים קדומיםבמזלות בכוחות  ידע מדהים במספרים באותיותעולם ב שהתברך

 כמוך  על חיי היומיום יהם ובהשלכות 

 .קהל מכרי וידידיי הנו חלק מ

 שלך  תודה על כל אבחנה ואבחנה 

 הידיעה " ה"ב" מאבחן"אתה העבורי 

 והבלתי נשכחת  המקורית אני אסירת תודה לך שרון על המתנה המעצימה 

 לכבוד יום הולדתי במיוחד  שיצרת

  ...."מאבחן"להצטייד באבחון הרב תחומי של הלכל מכרי  ובטוחה שאמליץ  

 בברכה 

 רבה ובידידות 

 יפעת   .ג.י 

 

 

   

  


