
 

 
   

   

 מדריך הטלטולים של טלי 

 עצות לחיים 
 דברים פשוטים כמה איך זה ש

 ל כך טובכלנו יכולים לעשות 
 
 
 

 
 
 
 
 

 :טלטול במילון פירושו
 לנער, לנדנד

 להזיז ממקום למקום
 לזעזע, להדהים

 
 אשרהתמצית של הדברים אני מגישה לכם כאן את 

 .לחיי חופש יומיומיים הופכים את חיי
 יכולת לעשות את כל אלהשיש לכם את ה דעו

 
 :על פיו אני חיההמשפט ש והז

 
 על נסיבות חיינו אין לנו תמיד שליטה, אך לעולם

חופש לבחור איך להתמודד איתן יש לנו את ה
 



 

 
   

   

  ראשון טלטול

________________________________________ 

   אין לי זמן לנשום

 

 בואו נדבר רגע על המשפט הזה: 

 .הנשימה מייצגת את החיים, ויה בזמןהרי נשימה אינה תל

מייד אחרי שאנחנו יוצאים  אנחנו מתחילים את החיים בנשימה

 מהרחם

 אנחנו לוקחים את הנשימה הראשונה.

 

 אנחנו סוגרים את חיינו בנשימה האחרונה

  

 משמש אותנו כשאנחנו  - המשפט כמו אוויר לנשימה

 רוצים לתאר משהו משמעותי מאוד מאוד

 למשל:

 "צריכה אותך כמו אוויר לנשימהאני "

 "כמו אוויר לנשימה "זה

 

  אין ספק שנשימה היא הקיום שלנו

   אנחנו נוטים לשכוח זאת!!!



 

 
   

   

  נשימה עמוקהאז עצרו רגע וקחו 

 

 הוכח

משפרת את איכות החיים  נשימה עמוקהכי  מדענים הוכיחו

 ן מובנים:בהמו

  ,יצירתיות, צלילות המחשבה, מיקוד, קשב וריכוז

 ,הפחתת כאבים, פרודוקטיביות

 ועוד חרדה ודיכאוןהפחתת הפחתת מתח, 

 

 נשימה עמוקה

 מחזקת גם את המערכת החיסונית

 

  אני רוצה לתת לכם תרגיל פשוט

 בו תחזירו לעצמכם קצת אוויר: זה תרגיל של רגע אחד

 

 אתם נולדים ליום חדש  - בכל בוקר כשאתם מתעוררים

 ה העמוקה הראשונהקחו את הנשימלמה שלא תאם כך 

 בכל יום מחדש

 

 לפני הכול: , עשו זאת מייד כשאתם פוקחים עיניים

 שתמלא גם את בית החזה קחו נשימה עמוקה



 

 
   

   

 . וגם את הבטן

 10תחזיקו אותה בפנים ותספרו עד 

  א ר ו כ ה תנשפו החוצה בנשיפה

 

 עשו זאת גם לפני השינה.

 לשים לב לקצב הנשימה שלכם,  השתדלובמשך היום 

 איך היא משתנה כשאתם לחוצים, רגועים, מתרגשים וכו'

 ז כ ר ו 

 ...לפני פגישה או לפני שאתם נכנסים הביתה

 קחו נשימה עמוקה

 

 לסדר היום נשימה העמוקההכניסו את ה

 

 

 "כל נשימה היא הנשימה הראשונה"

 משפט בודהיסטי

 

 

 

 



 

 
   

   

 שני טלטול

________________________________________ 

  וכלו להשיג את מה שתרצואיך ת

 יצירת מציאות

 

אינו מסוגל להבדיל בין דמיון למציאות מדענים גילו כי המוח 

 מתרגם דברים למציאות ולכן הוא 

 גם אם הם לא קרו באמת.

כלומר בדרך כלל התכונה הזו יכולה לגרום לנו "להתקע" בחיים. 

תוך רק ב תרוואמונות יכולות להרגיש כמו מציאות גם אם הן ק –

 ראש שלנו. ה

אני מצליחה  בינה את המשמעות של זה יותר,ככל שאני מ

  בניה. ללהשתמש בתובנה זו ככלי לשיפור החיים, להעצמה ו

 

 בכל פעם שאני רוצה  אני משתמשת בו בו כלי גם הזהו 

 להגשים מטרה.

  :התכווננותרק זה מחייב ,  איך? פשוט כל כך

 

 י רוצה להיות אני כותבת את התאריך העתידי בו אנ

 הגשמתי את מטרתי כאילו כבר 

 אני כותבת איפה אהיה בלשון הווה. 



 

 
   

   

 החוכמה היא לכתוב הכל לפרטי פרטים. 

 נתונים כמו מקום, נוף, צבע... להוסיף כמה שיותר

 את התמונה האמיתית בראש זה מחייב להתמקד ולראות

 ופשוט לכתוב את ההוויה בה אהיה מצויה

 בה.  כאילו אני כבר נמצאת

נניח שנה מהיום, אני פותחת את דף יצירת  –בתאריך המיועד 

 המציאות ובדרך כלל מגלה שהוא תואם את המצוי 

 

 באימון אני משתמשת בכלי הזה המון. 

 תוך כדי אימון, עובדים על הפערים שבין המצוי לרצוי  

 ויוצרים את המציאות מחדש

 ין אפשר לשים את דף יצירת המציאות במקום נראה לע

 .אפשר גם לצייר את זה, על מנת ליצור מוטיבציה

שעליו אני מדביקה תמונות ומילים  בלוח חזוןאני משתמשת 

 שימחישו את מה שאני רוצה להשיג.

 ולא לשכוח לשים תזכורת ביומן לתאריך המיועד ולבדוק

 

  "כל אדם הוא אדריכל של גורלו"

 אפיוס קלאדיוס 

 

 



 

 
   

   

 שלישי טלטול

________________________________________ 

 לאהוב את העבודה

  איך לעבוד מתוך שמחה ולהצליח פי כמה

 

  .זה נכון בכל דבר בחיים

 ,מתוך תשוקהבכל פעם שאנחנו עושים משהו 

 אנחנו גם נהנים וגם מצליחים הרבה יותר. 

. שלא בא לנו לעשות כשיש גם דברים ומה לעשות

אנחנו  הקשים והמייגעים את הדברים המעצבנים

 דוחים  לעתים קרובות

 ומתייסרים...

 ,אני משתמשת בה המוןש ישנה דרך מצוינת

 עשייה של משהו  החוכמה היא לחבר בין

 למשהו שנעים לי ,שאני פחות אוהבת לעשות

 לעשות.

או שאתם לא אוהבים  נסו לעשות את הדברים

בצמוד למשהו שאתם שקשה לכם לעשות 

 אוהבים.

 אמנת שלי הצעתי את השיטה הזו למת

חשבונות  היא ממש סבלה מההתעסקות עם טיפול 

 ובירוקרטיה. 

הצעתי לה לייעד לכך זמן פעם בחודש ולשים 



 

 
   

   

 ברקע מוזיקה שהיא מאוד אוהבת. 

 זה עבד ממש טוב 

 ()אני מקווה שלא היו לה טעויות בחישוב 

 

 דברים שממש לא באלגם אפשר להשתמש בזה 

את הבית עם  מנקותשיש לי חברות , למשל עשותל

  ... מוזיקה

חשבו על רעיונות לשיפור הזמן שבו אתם עושים 

דברים שאין לכם ברירה או קשה לכם לעשות 

 פיזית ומנטלית.

 הנה עוד כמה דוגמאות:

 קריאת ספר בזמן אימון במכון כושר

 לימוד שפה בזמן אמבטיה

 

ותראו איך החיים  נסו להמציא עוד דרכים יצירתיות

 ותרמחייכים אליכם י

 .הופך להיות קלי קלות ומה שפעם הרתיע

 אשמח אם תספרו לי על השיטות שלכם

 אוכל לכתוב בעזרתכם ספר מי יודע אולי 

 

 ,ביםאוה םלעשות את מה שאת ויום בו תתחיל"ב

 "םבחייאחד  אפילו יום ודבלא תע 

  קונפוציוס



 

 
   

   

 רביעי טלטול

________________________________________ 

 פחד

 הרפות ולא לתת לפחד לשלוטאיך ל

 

 אז מהו בעצם פחד?

 פחד בבסיסו הוא מנגנון הגנה בריא

 כשאנו חוצים כביש, הפחד שומר עלינו שלא נרוץ

 .אל המכוניות הנוסעות

 אם אנחנו נתקלים בחית טרף, נפחד ונברח.

 .גם כשהפחד לא מגן אך אנו מפחדים

 מפחדים שלא יאהבו אותנו, אנחנו מפחדים ממה שיקרה

 ...שנחלה, מפחדים שנכשל

 שקרובנו ימותו, ובבסיס הכול הפחד שנמות

 

 בואו נחשוב רגע יחד:

 

 כשאנחנו מפחדים ממשהו 

 אנחנו לא נמצאים במקום של הפחד

 מפחדים לפני פגישה?

ברגע הזה, אז על סמך מה אנחנו  זה לא קורה בזמן אמת



 

 
   

   

 מפחדים?

 לזיכרון של כאב , פחד הוא תגובה רגשית למחשבה

  .לאמונה שיש לנו - ו מצוקה שחווינוא

  ,ומפחדים ממה שיקרה ברגע הבא אנחנו חיים ברגע הזה

 ..או ברגע יותר רחוק

 

 הפחד הוא חלק בלתי נפרד, כשחיים עם מחלה כמו שלי

  שפחד הוא פיקציהעם הזמן אני למדתי 

 )דבר לא אמיתי, אשליה, דמיון(

את הדרכים  מצאתי, בכל פעם שחלה התדרדרות במצבי הפיזי

 .אך עדיין פחדתי מהדבר הבא שיקרה, להתמודד

 

 אנחנו לא נמצאים במקום  -הרי כשאנחנו מפחדים 

 - אם נגיע אליולמקום, כשנגיע . של הפחד

  לא נפחד אלא נתמודד

 

 "ממנו הוא הפחד עצמו לפחד שעלינוהדבר היחיד "

 פרנקלין דלאנו רוזוולט 

 

 

 



 

 
   

   

 חמישי טלטול

________________________________________ 

 הקשבה

 איך אפשר להקשיב לדברים הכי קשים

 

 . עולםבהכי יקר  שהזמן הוא הדברהפנמנו כבר 

 באים האנשים הקרובים לנו אבל קודם

 לא היו  אלה שבלעדיהם החיים שלנו

 .אותו הדבר

 

 כשמישהו יקר  לפעמים נזכרים מאוחר מדי

 כבר איננו...

 

אתם שזה נגע לכם בנקודה רגישה ויכול להיות 

 ,תחושת כיווץ באזור הבטן חווים עכשיו

  של החמצה

 מה שהיה יכול להאמר או להעשות..על 

 ,שאתם מקדישים לעבודה על כל הזמן הזה

ובזמן , לאלף ושלוש דברים אחרים לאנשים אחרים

 אתם הרבה פעמים  שנשאר

  עצבנים,לחוצים, עייפים, 



 

 
   

   

 ובקיצור לא משהו לסביבתכם הקרובה... 

 

תחשבו לרגע איך היה נראה היום שלכם אם הייתם 

דווקא במקומות הכי מורכבים.  מסוגלים לעשו שינוי

יתכן   - למשל תקשורת עם אנשים קרובים, הורים

  .שאפילו המחשבה מקפיצה אתכם

ואני מבטיחה שלקפוץ  הנה תרגיל שעושה קסמים

)ראו  –למים הרבה יותר מפחיד מהמציאות 

 :טלטול הקודם(ה

 החליטו על אדם אחד 

 ()זה שאתם תמיד מפריעים לו באמצע

 הקשיבו לו מים ובמשך שבוע י

 למרות שממש קשה לכם.

 אולי אפילו ממש ממש ממש קשה לכם

 

 כשמחליטים:זה תרגיל כל כך פשוט 

 

 נסו להקשיב לבן/ת הזוג שלכם, 

   להורה שלכם, לילד שלכם.

 נסו להקשיב עד הסוף בלי לשפוט

 .ותובלי להעיר הער בלי לחשוב מה לענות

מה אתם חשים , ושימו לב מה אתם חווים

 .וףבג



 

 
   

   

 

 ואיזה תובנות תחוו ראו כמה פלאים תגלו 

 הקשבה מאפשרת לי לשמוע דברים העל איך 

 שמעולם לא שמעתי.

 

הקשיב לשימו לב שאתם באמת באמת פתוחים 

 .ללא שיפוטיות

 

 .תבינו מה ההבדל, לאחר שתתנסו פעם אחת

 חזרו על התרגיל עם אנשים נוספים

 וספרו לי מה קיבלתם 

 

 

 "הקשיבל תחילתם של החיים הטובים היא"

  פלוטארכוס 

 

 

 

 

 

 



 

 
   

   

 שישי טלטול

________________________________________ 

 הרגלים

 תית במיוחדאיך תשנו הרגל מעצבן בדרך יציר

 

 אנחנו , מאוד מאוד קשה לנו לשנות הרגלים

 כל כך רגילים אליהם... 

 ברור לנו שכדי להפטר מהרגל לא מוצלח 

 עלינו להיפרד ממנו... 

 בדרך כלל אנחנו מנסים פשוט להפסיק אותו

 זה חזק מאיתנו..אך 

שאימצתי והוא עובד לי  אחד הפתרונות היצירתיים

 הרגל שאני רוצה לשנות.זה להוסיף הרגל ל, מצוין

 למה שאוסיף עוד הרגל? 

באופן טבעי אנחנו נוהגים לקבע הרגלים רעים 

  וטובים כחלק מהשגרה שלנו.

, חלקו עשו לכם רשימה של הרגליםהמלצה שלי: 

אותה להרגלים שטובים לכם ולכאלה שמפריעים 

  לכם.

הסתכלו על הרשימה של ההרגלים ה"רעים" וכתבו 

חר הייתם רוצים לאמץ במקומו. לידה איזה הרגל א

לכתיבה יש משמעות גדולה בתהליך זה, 

הסתכלום על "לוח ההרגלים" יכולה לספק תובנות 



 

 
   

   

 רבות על ההתנהלות היומיומית.

 אחד  הרגלהתחילו עם 

 זו הזדמנות להפעיל חשיבה יצירתית...

 קורה ושימו לב למה 

 

 איך הרגל חדששממחישה הנה דוגמא 

 גל אחר: עזר לי להיגמל מהר

 ק"ג  4לאחרונה העליתי כ

 היה לי ברור שהם צריכים לרדת דחוף! 

 ללא הצלחה, ניסיתי להפחית את כמות הקלוריות

 החלטתי לוותר על ארוחת הערב 

 ולא עמדתי במילה שלי. 

 

כשאני נכנסת למיטה , יש לי מן מנהג מגונה כזה

אני  - או כשאני קוראת ספר מול הטלוויזיה, בלילה

 ומנשנשת...מנשנשת 

  , מוכר לך?עוד ועוד וזה לא נגמר

לשנות את בדוק האם אפשר אז... החלטתי ל

 בלהוסיף עוד הרגל  ...ההרגל

 ,לפני שאני נכנסת למיטה בלילההתחלתי לשתות 

 שתי כוסות גדולות של מים 

 והפלא ופלא, לא בא לי יותר לאכול במיטה!

 



 

 
   

   

, בעצם אני "עובדת" על עצמי אבל מה אכפת לי

בסופו של דבר המוח  כבר ירדתי כמעט הכול!!!

 שלי התרגל למים והגוף שלי חוגג 

 

 

הרגל הוא לא משהו שאפשר להשליך החוצה דרך החלון; "
 "ניתן רק לשדל אותו מטה צעד אחר צעד

 

 מרק טווין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   

   

 שביעי טלטול

________________________________________ 

 בכל חסרון יש גם יתרון""

  הכל לטובה רק צריך להתבונן טוב טוב

 

 ,מלווה אותי כל הזמןהזה משפט ה

 הוא עוזר לי לראות את העולם בצורה הכי אופטימית שיש

 .מה"אני מאמינה" שלי משמעותימאוד חלק  זהו

 

 הוא עולה המון בסיטואציות שונות,

כי המשפט הזה בשבילי הוא דרך  ביומיום הוא מאוד אפקטיבי

 .חיים

 

 תשמעו סיפור:

 כשנאלצתי להשתמש בפעם הראשונה 

 ,שעות ביממה 35בשרותי עובד זר שילווה אותי 

 זה היה הדבר הכי מבאס שיכול היה לקרות לי

 .(...כמובן )זה בלשון המעטה

באותה התקופה הכנתי המון ו כמו תמיד אני מאוד אוהבת לבשל

 .מאוד מאוד טעימהו פשטידת בצל מהממתמתכון של 

 אבל בשביל להכין אותה היה צריך לקצוץ



 

 
   

   

 - וכל כך שנאתי את זה בצלים גדולים 6

 ושורפות שעות אחרי זה תמיד העיניים שלי היו נוזלות

 לתי לנגב את הדמעות... אז עוד יכו

 דבר ראשוןשבא לגור בביתי, ביום שהגיע הפיליפיני 

אותו  היה להעמידשביקשתי ממנו, עוד לפני שהתחיל לטפל בי, 

  לשתי פשטידותשל בצל לקצוץ כמות כפולה  במטבח

עד שיצאה לי  - ומאז בכל שבוע הוא הכין שתי פשטידות

 הפשטידה הזאת מכל החורים...

 

 ם מוצאים יתרוןנראה אתכ

 חווים ביומיום...באחד החסרונות שאתם 

 

הסיפור עליכם  השפיעספרו לי זה מאוד מעניין אותי לשמוע איך 

 הקטן שלי שקצת נותן פרופורציה לחיים.

 

 אמרתי לכם: 

 "בכל חסרון יש יתרון"

 זה השתמש במסרל אתם מוזמנים – מקור לא ידוע

 בכל הזדמנות

 

 

 



 

 
   

   

 שמיני טלטול

________________________________________ 

 נוסחה לשינוי הרגלים

 איך לשחרר הרגל תקוע

 

 איך הרגל מתקבע?

 מחקרים מצאו כי המוח שלנו לומד התנהגות 

 32אם נעשה אותה  עד שהיא הופכת להרגל

 פעמים 

 לפיכך, כדי לשנות הרגל או להוסיף אחד,  לפחות.

מיע פעמים )או ימים( על מנת להט 32יש להתמיד 

 אותו. 

למרות שחלקם אינם באים לידי ו גם לי יש הרגלים

מוצאת  הם מפריעים לי ואני כל הזמן ,ביטוי פיזי

דרכים יצירתיות להפטר מהם או להחליף אותם 

 במשהו שיעשה לי טוב.

להזכירכם המוח שלנו הוא ה"נהג" של ההרגלים, 

כדאי שנשים לב לתמרורי האזהרה בדרך כדי 

 שנוכל לכוון את ההגה לכבישים בטוחים ויפים.

 

נסו לבחון את עצמכם עם הרגל אחד שממש 

או שתית כמו למשל אכילת ממתקים  מפריע לכם

גבילו . תוכלו להתחיל בכך שתיותר מדי קפה ביום

 .עצמכם לכמות או לזמנים שבהם לא תשתו



 

 
   

   

 

 :שעשיתי המוהנה  אני החלטתי לנסות גם

לחודש, כך שבחודש האמור  32יומולדת ביש לי 

 אני אגמל בראשון לאותו החודשכי החלטתי 

 מכסיסת ציפורניים עד ליום הולדתי. 

 

רי היא לא ה -איך כסיסת ציפורניים אתם שואלים: 

  יכולה להזיז את ידיה?

 אם אתם שואלים אז אני אענה: 

 !וגם נגמלתי ממנו בדמיון את ההרגל הזה פיתחתי 

זאת הדרך שלי  - חה שצחקתם עכשיואני בטו

יכולת לקבל הו בהרבה הומור, להתמודד עם החיים

 עם המגבלות שלי.כפי שאני,  את עצמי

 

 צחוק זה הדבר הכי משחרר שאני מכירה

 אל תפספסו אף הזדמנות לצחוק בריא

 ואפילו לחיוך

שמדברים על לכל המחקרים כאן )ואני לא אכנס 

 חומרים שהגוף משחרר...(

 .וכמה שיותר ומי שלי: פשוט לצחוקהמרשם הי

 

 

 "אנחנו מה שאנחנו מורגלים לעשות"

 אריסטו 



 

 
   

   

 תשיעי טלטול

________________________________________ 

 צחוק

 כו אל החיים והחיים יחייכו אליכםחיי

 

 מחזק גם את , הצחוק עוזר לבריאותכי  הוכיחומדענים 

 ותורם בתהליך הריפוי אצל חולים. המערכת החיסונית

 

      גורמות לשינוי פסיכולוגים אומרים ששתי דקות של צחוק 
 .זווית הראיה לאופטימית יותר

 עם חופש מוחלט וחוסר עכבות,  מסתבר שהצחוק מזוהה אצלנו

 גורם לנו להרגיש ולהתנהג כילדים.  וק רב וחזקולכן צח

וזאת מפני שהצחוק  אינטואיטיבית אנחנו אוהבים לצחוק, 
 להתנער משק הדאגות הרציניות שלנו מאפשר לנו 

 )הסמים הטבעיים בגופנו( והאנדורפינים המופרשים 

 .גורמים לנו לתחושת עירפול חושים מופלאה

 

ור שהרבה יותר כייף רק בר ,צחוק משחרר כמעט כמו בכי
 .להשתחרר איתו

 ולעיתים גם ממבוכה.אנחנו צוחקים ממחזה מצחיק, מבדיחות 

 

 

 .את הסביבה דביקיכולים להצחוק הוא אחד הביטויים ש

רק מלשמוע  התגלגלתם מצחוקבה נסו להזכר בסיטואציה 

  מעלה לך עכשיו חיוך על הפניםבטח . זה מישהו אחר צוחק

 כמעט כמו לצייר סמיילי... 



 

 
   

   

 איך אפשר לייצר צחוק? אז

 

 .יטה שאני משתמשת בה כבר המון שניםיש לי ש

באופן  אבל מהר מאוד גורמת לצחוק, אולי מביכה בהתחלה יאה
 שיוצא מהבטןואפשר להגיע איתה לצחוק מתגלגל טבעי 

 אפשר לתרגל לבד או ביחד. .וממש יכול להדביק את הסביבה

 

 :ככה זה הולך

 

 :מתחילים לצחוק באופן מלאכותי

 הה הה חה חה 

 חחחחחחחחקקקק  רררר  

 .בכאילולצחוק ממש והצחוקו הוא... כל אחד 

 סופו של דברב. יותר ויותר בהתחלה חלש ולאט לאט חזק
 .צחוק אמיתי מתחילים לצחוק

זה אפילו פשוט יותר כי אחד מדביק את  אם אתם לא לבד אז
נדבקים. אני יוצאת מהתרגיל הזה תמיד עם כולם השני ובסוף 

 בטן.כאב 

 .ומשחרר וכמה זה כייף וראו איך זה עובד נסו

 

 

 

 "כדי לחיותאני חי כדי לצחוק, וצוחק "
 מילטון ברד

 

 

 

 



 

 
   

   

 עשירי טלטול

________________________________________ 

 וכסף צחוק

 לצחוק כל הדרך אל הבנק...

 

 

 ביןשדרג לכם את החיבור שתתת לכם עוד מתנה אני רוצה ל
 .צחוק לכסף

 

 נוסחה לעושר: –צחוק וכסף 

לאחר שדיברנו על נפלאות המוח, ברור לנו איזה עוצמה יש 

לדמיון ולצחוק בחיינו,בעיקר בכל הנוגע ליצירת המציאות שלנו 

 ולמימוש החלומות שלנו.

 ועוזר מאוד  חזק המשלב את הצחוקמאוד עוד תרגיל הנה 

 .כסףבנוגע ללשנות את כל התפיסות המפחידות שלנו 

 שחרר קיבעונות שקשורים לכסף.לתרגיל זה יכול 

אשר מעצים ומשחרר  מייצר חיבור חדש בין השניםילוב הש

 נפלאה וחדשה עם כסף: ומשאיר חוויה

 

  :עיניים עצמו

 דמיינו שיש לכם המון כסף

 כל כך הרבה כסף ממש הר



 

 
   

   

 התחילו לדמיין מה אתם קונים עם הכסף

 שאתם בחנות ומשלמיםממש פיזית דמיינו 

 חשבו על הדברים שאתם רוצים לקנות

 בלי הגבלה. -ה כ ל 

 בכל זמן התרגיללצחוק ילו לצחוק תוך כדי והמשיכו התח

 

 עכשיו הושיטו ידיכם קדימה

 כאילו עומד לפניכם הר של כסף

 חפנו בשתי ידיים את השטרות

 הרגישו אותם ממש בידיים 

 זרקו אותם מעל לראשיכם ותנו להם

 לרדת עליכם כמו גשם

 מששו אותם ואספו אותם אליכם

 מלוא חופניים

 ן לצחוק...תוך כדי המשיכו כל הזמ

 בהתחלה באופן מעושה 

 אבל מאוד מהר מבטיחה לכם 

 שהצחוק יתגלגל מעצמו

 

 

 



 

 
   

   

 התמונה בראשכם בה אתם בתוך העושר 

 והצחוק יהפוך את החוויה  תייצר תחושת גוף מרוממת

 לתחושה של גילוי אוצר.

 וד אנשיםכבר שינה חיים של הרבה מא זהתרגיל 

 

 זאת ההזדמנות שלכם 

 להיות בשפע

 לחוות שפע

 להביא שפע

 ל כסףש

 לחיים שלכם

 

 

ואחד בהצלחה ואל תשכחו מה שאמר איש חכם 

 מהמצחיקים:

 

 "יום ללא צחוק הוא יום מבוזבז"

 צ'ארלי צ'פלין

 

 

 



 

 
   

   

  תקבלו ממני עוד המון מתנותו באתר שליכאן בקרו 

 עזרו גם לחברים שלכם ליצור את 

  אות המדהימה שלהםהמצי

 אותם בפייסבוקשתפו 

 אתר שליבולקרוא עוד הרשם ושלחו אותם ל

www.talyfreemind.com 

 

  אני עוד יותר אשמחואם תעשו לי לייק 
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