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  מדריך הטלטולים

 עצות לחיים 
 פשוטים הדברים השכאיך זה 

 ל כך טובכלנו  עושים
 
 
 

 
 
 

 :טלטול במילון פירושו
 לנער, לנדנד                                              

 להזיז ממקום למקום                                         
 לזעזע, להדהים                                            

 
 כאן את תמצית הדברים אשר ךאנו מגישות ל

 .לחיות בתחושת חופש תמידית ךתונחו אייטלטלו ו
  יותר ךאהוב את עצמלו תולגל איך ךגלה לימדריך זה 

 
 
 
 
 

 נסיבות חיינו אין לנו תמיד שליטה, אך לעולם"על 
 חופשיש לנו את ה

 לבחור איך להתמודד איתן"
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 ולאלה שחר כל הזכויות שמורות לטלי דויטשר שחר© 

 
 תוכן העניינים:

 
 שם הפרק    עמוד         טלטול

 
  : הנשימה הראשונהלנשום זמן לי אין             3       טלטול ראשון 

 
 קשים הכי לדברים להקשיב אפשר : איךהקשבה    5       שניטלטול 

 
   איך לעבוד מתוך שמחה  :לאהוב את העבודה 7      טלטול שלישי  

 ולהצליח פי כמה 
 

 ממנו להרפות איך בו לשלוט איך :פחד            01       טלטול רביעי
 

  בדרך יצירתית במיוחדאיך תשנו הרגל מעצבן   :הרגלים      03טלטול חמישי        
 

 יצירת מציאות :איך תוכלו להשיג את מה שתרצו  05       טלטול שישי

הכל לטובה רק צריך   :בכל חסרון יש גם יתרון 01        טלטול שביעי
 להתבונן טוב

 
 איך לשחרר הרגל תקוע :נוסחה לשינוי הרגלים            01       טלטול שמיני

 חייכו אל החיים והחיים יחייכו אליכם :צחוק            05       טלטול תשיעי

 לצחוק כל הדרך אל הבנק.. : נוסחה לעושר            07       טלטול עשירי

  מעכשיו אתם חופשיים לבחור איך לחיות        02        אחרית דבר
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 ראשון טלטול
________________________________________ 

 נשימה
 

 לנשום זמן לי אין
 

 .הזה המשפט על רגע נדבר בואו

 :בזמן תלויה אינה נשימהה הרי

 !החיים את מייצגת נשימה

 

 .בנשימה החיים את מתחילים אנחנו

  - מהרחם יוצאים שאנחנו ברגע         

 .הראשונה הנשימה את נושמים אנחנו

 .האחרונה בנשימה חיינו את סוגרים אנחנוו

 

  אותנו משמש - לנשימה אוויר כמו המשפט

  ,מאוד משמעותי משהו לתאר רוצים כשאנחנו

 

 :למשל

 "לנשימה אוויר כמו אותך צריכה אני"

 "לנשימה אוויר כמו זה"

 

 שלנו הקיום היא שנשימה ספק אין

 !!!זאת לשכוח נוטים אנחנוו

 

 עובדות חיים:          

 נשימות ביום 01,111עד  01,111 בממוצע אדם נושם.  

  ביום ליטר אוויר 031צורך בממוצע כ־אדם . 

  .די בארבע דקות ללא אוויר כדי שמוחנו יפסיק לתפקד 

 כל נשימה מזינה את מחזור הדם. 

 נשימה עמוקה יותר משפרת את פעילות התאים בגופנו.  
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  משפרת עמוקה נשימה יכ הוכיחו מדענים         

:בתחומים רבים ומשמעותיים החיים איכות את         

 מיקוד  

 וריכוז קשב 

 המחשבה צלילות 

 יצירתיות 

 פרודוקטיביות  

 כאבים הפחתת 

 מתח הפחתת 

 ודיכאון חרדה הפחתת 

 

 .החיסונית המערכת את גם מחזקת  עמוקה נשימה

 עכשיו? עצרתם לרגע כדי לשים לב לנשימה שלכם? עשיתםמה 

 עמוקה נשימה וקחו רגע עצרו      נשמתם עמוק? 

 

 

 ,שלכם הנשימה לקצב לב לשים השתדלו היום משךב

 .דומהוכ מתרגשים ,רגועים ם,לחוצי כשאתם משתנה היא איך

 ..הביתה נכנסים שאתם לפני או פגישה לפני :ו ר כ ז

 !!!היום לסדר העמוקה הנשימה את הכניסוו עמוקה נשימה קחו

 

 "הראשונה הנשימה היא נשימה כל" 

 בודהיסטי משפט   

כדי שתחוו את "עוצמת הנשימה" ומשמעותה בשיפור חיי 

 :פשוט תרגיל היומיום שלכם, הנה

 ליום נולדיםבעצם  אתם – מתעוררים כשאתם בוקר בכל

 !חדש

 הראשונה העמוקה הנשימה את תקחו שלא למה ך, כ אם

 ?מחדש יום בכל

 :הכול לפני ,עיניים פוקחים כשאתם מייד זאת עשו

 החזה בית את גם שתמלא עמוקה נשימה קחו

 10 ! עד ותספרו בפנים אותה תחזיקו .הבטן את וגם

 ה כ ו ר א בנשיפה החוצה תנשפו

 .השינה לפני גם חזרו על כך
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 שני טלטול

________________________________________ 

 הקשבה

 קשים הכי לדברים להקשיב אפשר איך

 

 הכי יםהדבראחד  הוא שהזמן תםהפנמ כבראני מניחה שרובכם 

 ם!בעול יםקרי

  שלנו החיים שבלעדיהם אלה ,לנו הקרובים האנשים באים ולפניו

 .הדבר אותו היו לא

 

 ...איננו כבר יקר כשמישהו מדי מאוחר נזכרים אנחנו  לפעמים

 רגישה בנקודה לכם נגע הקודםהמשפט ש להיות יכול

 ,הבטן באזור כיווץ תחושת עכשיו חווים ואתם 

 

  החמצה שלתחושה 

 

 ...להעשות או ...להאמר יכול שהיה מה על

 ,לעבודה מקדישים שאתם הזה הזמן כל על

 ...אחרים דברים לאלף ,אחרים לאנשים

 פעמים הרבה אתם שנשאר ובזמן          

  ... צבניםע  ,עייפים ,לחוצים

 .הקרובה לסביבתכם "הומש לאובעיקר "

 

 הייתם אם שלכם היום נראה היה איך לרגע תחשבו

 .ןקשים מורכבים הכי במקומות דווקא שינוי ותלעש מסוגלים

 ם, ילדים, בני זוג.הורי ,קרובים אנשים עם תקשורתב למשל

  

 עכשיו  אתכם מקפיצהעליהם  המחשבהעצם  שאפילו יתכן
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  להקשיב פתוחים באמת באמת שאתם לב שימו :*חשוב*

  .שיפוטיות ללא  

 .ההבדל מה תבינו ,אחת פעם שתתנסו לאחר  

 נוספים אנשים עם התרגיל על חזרו  

 שתפו אחרים בחוויה החדשה והמרגשת.ו  

 

 

 "להקשיב היא הטובים החיים של תחילתם"

 פלוטארכוס  

 

 פלאים: שעושה תרגיל הנה

 אחד אדם על החליטו

 (באמצע לו מפריעים תמיד שאתם מישהו -)לדוגמא 

 .לכם קשה שממש למרות לו הקשיבו ימים שבוע ובמשך

 ..לכם קשה ממש ממש ממש אפילו אולי

  ם,שלכ להורה ,שלכם הזוג ת/לבן להקשיב נסו          

 לשפוט בלי הסוף עד להקשיב נסו .שלכם לילד          

 .הערות להעיר ובלי לענות מה לחשוב בלי

 איזה רגש עולה? ם.חווי אתם מה לב ושימו

 שתקדישו את מלוא  חשובדבר נוסף אליו 

  לתחושות הגוף שלכם.תשומת הלב היא 

 ? איפה אתם חשים את זה?בגוף חשים אתם מה

 

 שימו לב איפה תחושות הגוף והרגשות פוגשים אתכם!

 ולחוות לשמוע תשומת הלב מאפשרתתופתעו לגלות איך 

 .תובנות חדשות ומעצימות
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 טלטול שלישי

          ________________________________ 

 לאהוב את העבודה

 איך לעבוד מתוך שמחה ולהצליח פי כמה           

 

  .זה נכון בכל דבר בחיים

 ,בכל פעם שאנחנו עושים משהו מתוך תשוקה

 אנחנו גם נהנים וגם מצליחים הרבה יותר. 

 . שלא בא לנו לעשות גם דבריםכשיש  מה לעשותאז 

  אנחנו לעתים קרובות הקשים והמייגעים את הדברים המעצבנים

 מתייסרים...ותוך כדי וגם אחר כך  דוחים

 

 .אני משתמשת בה המוןש ישנה דרך מצוינת

 שאני  עשייה של משהו החוכמה היא לחבר בין

 לעשות. למשהו שנעים לי ,פחות אוהבת לעשות

 או שאתם לא אוהבים  הדבריםנסו לעשות את 

 .למשהו שאתם אוהביםבצמוד  ,שקשה לכם לעשות

  .הצעתי את השיטה הזו למתאמנת שלי

 התעסקות עם חשבונות ובירוקרטיה. כל ההיא ממש סבלה מ

פעם בחודש ולשים ברקע מוזיקה שהיא מיוחד הצעתי לה לייעד לכך זמן 

אני מקווה שלא היו לה טעויות , זה עבד ממש טוב  מאוד אוהבת. 

 .בחישוב 

 

 .אפשר להשתמש בזה גם לדברים שממש לא בא לעשות

או מנקות את   ... מנקות את הבית עם מוזיקהשיש לי חברות למשל 

 הכיור בזמן צחצוח השיניים )שיטה בדוקה של נשים(. 

יש כאלה שמתכננים את היום בזמן מקלחת הבוקר. ממש עוצמים עיניים 

שאליו הם הולכים ואת מי בראש, את המקום  LIVEכל הורואים את 

 סרט.את החיים בלראות כמו ממש שיפגשו 
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 .לכל אחד יש את השיטות שלו שעובדות לו

הפוך זה לדעת איך לחשוב ודבר נוסף  .שזו שיטהין חהחוכמה היא להב

 שתשרת אותך בדרך הטובה והפשוטה ביותר. לכזואת השיטה 

לא לפתוח את גם מצאתם שיטה שנוחה לכם ) .זה כמו לשרוך נעליים

הקשר ולהכניס את הרגל בכוח הולך..( כשמדובר בדברים הבירוקרטיים 

של עשייה על בסיס קבוע וסיזיפי, חלק גדול מהדברים עובדים על סוג 

 של אוטומט.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הנה תרגיל בהיפוך מחשבות:       

 כתבו לעצמכם את הדברים שאתם הכי שונאים לעשות,       

 אלה שתמיד תשתדלו לדחות הכי רחוק.  או דווקא את        

 הדברים שאתם אוהבים אבל הם תמיד נדחקים לסוף הרשימה..       

 ליד כל פעולה כזו רשמו עוד שתי עמודות הנה כך:       

 

 השיטה המהפכנית השיטה שלי הפעולה

 

טיפול בתשלומים 

 שוטפים 

 

לחכות לרגע 

האחרון או לחטוף 

 חום לפני ובזמן..

מייד אחרי שהכל 

יטופל מגיע לי לשתות 

קפה טוב עם עוגה 

בבית קפה ולכן אקח 

את הכל איתי ואעשה 

 זאת שם!

 

 ברור לי שאם תתאמצו טיפה לחשוב, תופתעו למצוא       

 משלכם לשיפור הזמן שבו אתם עושים  יצירתיותשיטות       

 דברים שאין לכם ברירה או קשה לכם לעשות פיזית ומנטלית.      
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 הנה עוד כמה דוגמאות:

 קריאת ספר בזמן אימון במכון כושר

 לימוד שפה בזמן אמבטיה         

                         

  איך החיים מחייכים  תגלוו עוד דרכים יצירתיותנסו להמציא           

  הופך להיות קלי  ומה שפעם הרתיעאחרת לגמרי אליכם          

       .ותקל         

 תופיעו מי יודע אולי , אשמח אם תספרו לי על השיטות שלכם         

 ספר ב         

 

 

 

 יום בו תתחילו לעשות את מה שאתם אוהבים,"ב         

 "םבחייאחד  אפילו יום ודבלא תע          

  קונפוציוס          
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 טלטול רביעי       

          ________________________________________ 

 פחד

 ממנו הרפות איך ל ,שלוט בואיך ל

 

 אז מהו בעצם פחד?          

 .פחד בבסיסו הוא מנגנון הגנה בריא          

 אל כשאנו חוצים כביש, הפחד שומר עלינו שלא נרוץ          

 .המכוניות הנוסעות          

  .או נקפא אם נתקל בחית טרף, נפחד ונברח          

 שומרים עלינואשר אלה המנגנונים הכי פרימיטיביים שלנו           

 .במצבים קיצוניים          

  .גם כשהפחד לא מגן אך אנו מפחדים          

 מפחדים שלא יאהבו אותנו, אנחנו מפחדים ממה שיקרה          

 ...שנחלה, מפחדים שנכשל          

 .ימותו יקירנוש, 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 מפחדים? זה לא קורה בזמן אמת          

 לזיכרון של כאב , פחד הוא תגובה רגשית למחשבה          

  .אמונה שיש לנו, או מצוקה שחווינו          

  ,ומפחדים ממה שיקרה ברגע הבא אנחנו חיים ברגע הזה          
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 ..ברגע יותר רחוקאו           

 

 הפחד הוא חלק בלתי נפרד, קשה כשחיים עם מחלה        

  *שפחד הוא פיקציהעם הזמן אני למדתי        

 דבר לא אמיתי, אשליה, דמיון*         

  מצאתי את הדרכים להתמודד, בכל פעם שחלה התדרדרות במצבי הפיזי       

             .הבא שיקרהאך עדיין פחדתי מהדבר  בכאן ועכשיו       

  השנים בהן קמתי כל יום לתוך מציאות חדשה ולא מוכרת לימדו אותי שכדי             

 ולתת לו   להבין מה מפעיל אותוהכיר אותו, להכיר בפחד שלי, ל עלילהתמודד             

   .מקום בעולם שלי            

 

 .של הפחד אנחנו לא נמצאים במקום  -כשאנחנו מפחדים "      

 "לא נפחד אלא נתמודד: אם נגיע אליולמקום, כשנגיע         

 דויטשר שחר טלי        

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

                 

    איך להתגבר על הפחד?                    

 ,אותך,  חלק משמעותי מההתמודדות זה להכיר שמפחיד הדבר מה משנה לא               

           .בחיים אותך לעצור ממנו למנוע כדי שלך הפחד על אחריות ולקחת להתעמת               

 הנה כמה טכניקות שעוזרות להתמודד ולחיות בשלום עם פחד.                  

נכיר אותו ונבין מה הוא בא לתת לנו. לעתים הפחד ברור  -ניתן שם לפחד שלנו (1
כדי להבין מהו. מחקרים מראים שלהגיד לעצמנו  ומוחשי ולעתים צריך לחפור

ממה אנחנו מפחדים עוזר להתגבר על הפחד. מומלץ לתאר בכתיבה מהו הפחד. 
הכתיבה זו הודאה אישית על כך שיש כאן בעיה שמפריעה לכם. עצם הכתיבה 

כבר מעמתת אתכם עם הפחד ומשחררת חלק מחוסר הוודאות, התחושות 
 פחד.והרגשות הקשים שמתלווים ל
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 "ממנו הוא הפחד עצמו שעלינו לפחדהדבר היחיד "                         

 פרנקלין דלאנו רוזוולט                        

 

 

 
 

שימוש בטכניקה זו עוזר לחלץ את  –היכן מתחיל הפחד והיכן מסתיים (2
ה"טריגר" שמעורר את הפחד. נניח שיש לכם פחד מנחשים, דבר אשר מונע 

מכם לצאת לטייל בטבע. ההבנה שזו הסיבה בגללה אתם מסרבים לטייל היא 
 הניסיון התחיל איך שלך. הפחד של ההיסטוריה התחלה. נסו להבין מהי

 מושפע כבר אתה זמן כמה? שלך הילדות לסביבת קשור זה האם? השלילי
 ?הזה מהפחד

 איך ?שביל על נחש כמו, מאליו מובן משהו זה האם? שלך הפחד את מעורר מה
בבית בכל הזמן ולא  להישאר לך גורם זה האם? עליכם משפיע שלך הפחד

טבעי  רגש להיות יכול שלך הפחד של המקור האם? מאפשר לך לצאת לטבע
 לפחד טובה סיבה לך יש סכנה. בררו עם עצמכם האם מפני עליך שמגן ובריא

 רכבת פחד לעלות על, לדוגמא. הוא גורם מפריע ומעכב שלך הפחד אם או
 עושים שלך החברים שכל זה פחד שמשתלט אך לא מהווה סכנה, עובדה הרים

 לדאוג בלי ברכבת חופשי באופן לרכב יכולים אתם, בריאים אתם אם זה. את
 .שתפגעו

 
אם יש לכם פחד מזוגיות, דמיינו  –השתמשו בדמיון כדי לכוון לתוצאה הרצויה (3

שאתם נמצאים בזוגיות כמה חודשים. אם אתם חוששים ממים דמיינו את 
 עצמכם על ספינת אהבה..

 
יכול מצאו משפט שיחזק אתכם כמו "אני  –השתמשו במנטרה מחזקת (4

 להתמודד עם זה" או "כלום לא יפגע בי" ושננו לעצמכם בכל פעם שתחוו פחד.
 

הרשו לעצמכם להעיז יותר ותהנו מתחושת ההצלחה  –התנהגו באומץ (5
 שמתלווה להתנהגות אמיצה. 

 

הפכו את הפחד למקור קסום של  –שנו את הדרך בה אתם מסתכלים על פחד (6
למשל הבינו למה אנשים אוהבים אקסטרים. למדו על מקורות   –השראה 

 הפחד שלכם. 
 

כמו דגל אדום שבא להזהיר ומאפשר לנו  –הסתכלו על הפחד כעל הזדמנות (7
לבחון איך להתמודד, מה ניתן ללמוד ממנו ואיך הדרך בה בחרתם להתגבר 

 עליו מעשירה את חייכם.
 

פחד הוא כמו כל רגש אחר של שמחה או עצב.  –תנו לפחד מקום בחיים שלכם (8
 זה הכי אנושי לפחד. 

 

http://he.wikiquote.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9F_%D7%93%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%95_%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98
http://he.wikiquote.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9F_%D7%93%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%95_%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98
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 שיחמיטלטול 

________________________________________ 

 הרגלים

 איך תשנו הרגל מעצבן בדרך יצירתית במיוחד

 

 אנחנו כל כך רגילים אליהם... , מאוד מאוד קשה לנו לשנות הרגלים

 ברור לנו שכדי להפטר מהרגל לא מוצלח עלינו להיפרד ממנו... 

 ,בדרך כלל אנחנו מנסים פשוט להפסיק אותו

 מאיתנו..זה חזק אך 

 זה להוסיף, שאימצתי והוא עובד לי מצוין אחד הפתרונות היצירתיים

 הרגל להרגל שאני רוצה לשנות.

 למה שאוסיף עוד הרגל? 

באופן טבעי אנחנו נוהגים לקבע הרגלים רעים וטובים כחלק 

 מהשגרה שלנו. 

המוח שלכם כל כך מקובע לתהליך מסויים עד שהאוטומט שלכם 

 מבלי שאתם מודעים לכך.מנהל אותו אפילו 

 

עשו לכם רשימה של הרגלים, חלקו אותה להרגלים  :המלצה

 שטובים לכם ולכאלה שמפריעים לכם. 

הסתכלו על הרשימה של ההרגלים ה"רעים" וכתבו לידה איזה 

הרגל אחר הייתם רוצים לאמץ במקומו. לכתיבה יש משמעות גדולה 

לספק תובנות  בתהליך זה, הסתכלום על "לוח ההרגלים" יכולה

 רבות על ההתנהלות היומיומית.

 התחילו עם הרגל אחד 

 זו הזדמנות להפעיל חשיבה יצירתית...

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

 

טווין מרק       
 

 

   עזר לי להיגמל מהרגל  איך הרגל חדששממחישה הנה דוגמא     

 אחר:     

 היה לי ברור שהם צריכים לרדת   ק"ג 3לאחרונה העליתי כ    

 דחוף!     

   החלטתי  ללא הצלחה, ניסיתי להפחית את כמות הקלוריות    

 לוותר על ארוחת הערב ולא עמדתי במילה שלי.     

 

 ,כשאני נכנסת למיטה בלילה, מן מנהג מגונה כזהגם יש לי     

 אני מנשנשת - או כשאני קוראת ספר הטלוויזיה מול    

  לך?.. מוכר עוד ועוד וזה לא נגמר   ומנשנשת..    

  ... לשנות את ההרגלבדוק האם אפשר אז... החלטתי ל    

 בלהוסיף עוד הרגל     

  לפני שאני נכנסת למיטה בלילה שתי כוסות התחלתי לשתות     

 . כן פשוט הוספתי לעצמי נוזלים שבכל מקרהגדולות של מים    

 והפלא ופלא, לא בא לי יותר לאכול במיטה! הם חיוניים תמיד    

 

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

  בסופו של דבר המוח שלי התרגל למים והגוף  כמעט הכול!!!    

 שלי חוגג     

 

http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%9E%D7%A8%D7%A7+%D7%98%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9F%5D/1/1/0/
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 טלטול שישי

________________________________________ 

  איך תוכלו להשיג את מה שתרצו

 יצירת מציאות

 

המוח אינו מסוגל להבדיל בין דמיון למציאות ולכן מדענים גילו כי 

 לא קרו באמת. דבריםהוא מתרגם דברים למציאות גם אם ה

 –לגרום לנו "להתקע" בחיים. כלומר  עלולהבדרך כלל התכונה הזו 

אמונות יכולות להרגיש כמו מציאות גם אם הן קורות רק בתוך הראש 

 שלנו. 

  ככל שאני מבינה את המשמעות של זה יותר, אני מצליחה להשתמש 

 .  יית העתיד שליבתובנה זו ככלי לשיפור החיים, להעצמה ולבנ

 אני משתמשת בכל פעם שאני רוצה להגשים מטרה.בו כלי הזהו 

  :התכווננותרק זה מחייב ,  איך? פשוט כל כך

 

 לדמיין שאתם נכון שכשהייתם ילדים יכולתם שעות לשכב במיטה ו

 מתוך סיפורי כמו בעולמות רחוקים ואחרים? המחשבות התעופפו חופשי 

 אל המקומות שלכם בהם הרגשתם  ,האגדות דרך סיפורי המבוגרים

 המלכים והנסיכות של החווייה שהתחוללה בראשכם. בזמנים אלה 

 גבולות של ארצות ושמיים, אלה היו המחשבות להדמיון היה מעבר 

 למציאות ממשית שהפכה אתכם לכל יכולים.שלכם שהפכו 

 

 המקום הזה מבחינת  כמוהמשמעות של התרגיל הבא היא בדיוק 

 ההתכווננות והחוויה. תנו לעצמכם להסחף בחוויה הזו שתעורר את כל 

 החושים שלכם ותקח אתכם למחוזות אליהם אתם רוצים להגיע. 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :צבעיםקחו נייר ו

 בסופו של תהליך זהלהיות  יםרוצ תםאת התאריך העתידי בו א כתבו

 איפה  כם. למשל שנה מהיום.. וכתבואת מטרת םהגשמתכאילו כבר 

 בלשון הווה.  תהיו

 תהליך זה הוא כייפי בעיקר אם תקחו לכם את הזמן "להשתולל" בדמיון 

 הכל לפרטי פרטים.  ותכתבו

  שם אתכם נמצאים מי נתונים כמו מקום, נוף, צבע להוסיף כמה שיותר

 אפילו מה ו אתם מתנהגיםאיך  אתם מרגישים.בדיוק ואיך  אתם עושיםמה 

 ..אתם לובשים

 כולל  את התמונה האמיתית בראש לראותרכזו ממש ונסו לחוות והת

 ריחות ואפילו טעמים. כאילו אתם שם כבר היום.

 בה.  יםכבר נמצא תםכאילו אים ממש מצוי אתםאת ההוויה בה  בוכת

 את רשמו לכם תזכורת ביומן לפתוחנניח שנה מהיום,  –בתאריך המיועד 

 שלכם ותגלו עד כמה אתם קרובים לחזון שלכם דף יצירת המציאות 

 ולרצונות הכי עמוקים שלכם.

 .תואם את המצוי חזון הפך להיותשה מופתעת מאוד מכמהבדרך כלל אני 

 באימון אני משתמשת בכלי הזה המון. 

 ויוצרים את  אימון, עובדים על הפערים שבין המצוי לרצויתוך כדי 

 .המציאות מחדש

 אפשר לשים את דף יצירת המציאות במקום נראה לעין 

 .לצייר את זה מומלץ מאודואפשר ו על מנת ליצור מוטיבציה
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 שעליו אני מדביקה תמונות ומילים שימחישו  "לוח חזון"אני משתמשת ב

 . לוח מעץ או מקרטון הלוח יכול להיותאת מה שאני רוצה להשיג. 

 צה לחוות ומדביקה תמונות שמתארות את החוויה שאני רו אני גוזרת לי

 מקומות קסומים וכל דבר אותו אני רוצה להשיג. מכוניתמעצימות,  מילים

 זוגיות, שפע של כסף ואהבה להכל יש מקום, הכל אפשרי כי זה  יפה,

 פנינו לבחור.ו מבקשים לעצמנו והכל פתוח בשאנחנ מה

 אז קדימה צאו לדרך המדהימה: קחו צבעים, תוסיפו להם ערימת מגזינים 

 ישנים ותתחילו לגזור להדביק ואפשר לעשות זאת יחד עם המשפחה  

 הילדים בני הזוג חברים..

 

 מלא מלא מקום לחוויות חדשות ופותח ערוצים חדשים  מקום שנותןזה 

 של תקשורת בינאישית. מהלך כזה יכול להוביל להבנה גדולה ועמוקה 

 ומאפשר לכל  האנשים הקרובים לכם על החלומות והמאוויים שלגם 

 אחד מקום של העצמה מחבקת ותומכת.

 

 

  ""כל אדם הוא אדריכל של גורלו 

              אפיוס קלאדיוס    
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 טלטול שביעי    

     ________________________________________ 

 "בכל חסרון יש גם יתרון"   

  הכל לטובה רק צריך להתבונן טוב      

     

 ,מלווה אותי כל הזמןהזה משפט ה    

 הוא עוזר לי לראות את העולם בצורה הכי אופטימית שיש    

 .מה"אני מאמינה" שלי משמעותימאוד זה חלק ו    

 המון בסיטואציות שונות,הוא עולה     

 .בשבילי דרך חייםהוא ביומיום המשפט הזה     

 

הנה תובנה שלכאורה נראית ונשמעת ברורה ופשוטה, שימו לב לאפשרות זו 

בחיים שלכם. אומרים הסתכלו על חצי הכוס המלאה..  אתכם זוכרים 

  ומכירים את זה שלפעמים כלום לא נראה לכם טוב.. או עובד לטובתכם..

 

 :שלי )טלי( תשמעו סיפור     

 כשנאלצתי להשתמש בפעם הראשונה     

 ,שעות ביממה 02בשרותי עובד זר שילווה אותי     

 זה היה הדבר הכי מבאס שיכול היה לקרות לי    

 .(כמובן... )זה בלשון המעטה    

 באותה התקופה הכנתי המון ו אני מאוד אוהבת לבשל ,כמו תמיד    

 .מאוד מאוד טעימהופשטידת בצל מהממת הידוע שלי ל מתכוןאת ה    

 קטן בשביל להכין אותה היה צריך לקצוץפרט קטן אבל קריטי היה ש    

 תמיד העיניים שלי היו נוזלות  - וכל כך שנאתי את זה בצלים גדולים 0    

 אז עוד יכולתי לנגב את הדמעות... .  ושורפות שעות אחרי זה    
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 תקופה הגוף שלי בגד בי מיום ליום ונאלצתי להסכים לעזרה.באותה     

 שביקשתי ממנו, עוד דבר ראשוןהשבא לגור בביתי,  ביום שהגיע הפיליפיני    

 שללקצוץ כמות כפולה  אותו במטבח לפני שהתחיל לטפל בי, היה להעמיד    

  לשתי פשטידותבצל     

 . כל מי שבא היה ממש מאושר ומאז בכל שבוע הוא הכין שתי פשטידות    

 עד  לזכות בפשטידה המופלאה שלי, היא באמת היתה משהו מיוחד במינו,    

 שיצאה לי הפשטידה הזאת מכל החורים...    

     

 נראה אתכם מוצאים יתרון    

 חווים ביומיום...באחד החסרונות שאתם     

 

  הסיפור הקטן שלי עליכם  השפיעמאוד מעניין אותי לשמוע איך , ספרו לי    

 שקצת נותן פרופורציה לחיים.    

 

 : אז תזכרו את זה בכל מצב    

 "בכל חסרון יש יתרון"     

 מקור עממי      
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 טלטול שמיני    

     ________________________________________ 

 נוסחה לשינוי הרגלים   

 איך לשחרר הרגל תקוע    

 

 הרגל מתקבע?איך     

 המוח שלנו לומד התנהגות כשמחקרים מצאו כי     

  !להרגל הופכתהיא  ,לפחותפעמים  00ה חוזר עליו    

 לפיכך, כדי לשנות הרגל או להוסיף אחד,     

 פעמים )או ימים( על מנת להטמיע אותו.  00יש להתמיד     

 אליהםלכולנו יש הרגלים, חלקם מאוד ברורים ואנו מודעים     

 לחלקם אנחנו לא מודעים כלל. ההרגלים שמפריעים לנו     

 ועלולים לפגום באיכות חיינו הם ההרגלים אותם נרצה לשנות.     

 למשל כסיסת ציפרניים, עישון, אכילת יתר, תלישת שערות     

 חלקם מוזרים חלקם פחות, הרגלים אינסוף  ועודמציצת אצבע     

 או כאלה שאנחנו עושים מהסביבה מסתיריםהרגלים שאנחנו     

 בכל מקום.    

 שהפכו להיות חלק כל כך אוטומטי שלעתים יש הרגלים     

 כמו לשחק  איננו שמים לב לכך שהם הפכו להיות השגרה שלנו    

 בשיער או אפילו להתחיל לצעוד ברגל מסויימת.    

 , הם יזילידי ביטוי פ בא ואינמההרגלים שלנו למרות שחלק     

 לנו להפריעכל כך עלולים מפריעים לנו בחיים. למען האמת הם     

 עד כדי כך שהחיים שלנו יתנהלו סביבם ולעתים קרובות אנחנו     

 שהחיים שלנו יהיו טובים הרבה יותר אם נגמל מרגישים    

  מההרגלים האלה.    
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 אנחנו נו לחיים,מפריעים לוכך ככל שגובר התסכול וההרגלים     

 מנסים למצוא פתרונות "אינסטנט" שיעזרו לנו להפטר מהם, אם     

 או להחליף אותם דרכים יצירתיות להפטר מהם זה במציאת    

 ..טוב. במשהו אחר שיעשה לנו    

     

 איך בכלל התחילו ההרגלים האלה?ניסיתם פעם לחשוב     

 אתםלחיים ו? וכמה מתוכם מפריעים לכם כמה הרגלים יש לכם    

 ?לא מצליחים לשנות    

 

  ותוג'יי. פוג ואחר כך הרחיב א .יפרופסור ב מאמר שכתב    

 ם הסופר צ'ארלס דואיג בספרו "כוחו של הרגל" גילה ג    

 נו עושים בכל יום חמההחלטות שאנ 51%  -כ  שבעצם    

 !)כן שמעתם טוב( באמת החלטות אלא הרגלים הם לא    

 

 הרבה מהפעולות שאתםזה קצת תשימו לב שתחשבו על אם     

 .בעצם אוטומטיות עושים בכל יום הן    

 .    OFFמצבכבה ועובר להמוח שלכם בחלק גדול מהפעולות     

 . במסלול קבוע לדוגמא צחצוח שיניים או הליכה לעבודה    

 לחזור בדרך אחרת הביתה החלטתם בעבר שבוודאי קרה לכם     

 ופתאום מצאתם את עצמכם על הדרך הרגילה..    

 

       

 שמתרחש במוח שלכםהזה לתהליך הנוירולוגי החוקרים גילו ש    
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 זהקראו להם המורכבת משלושה שלבים.  יש חזרתיות    

 חלקים: 3מ תא מורכביוה "לולאת ההרגל"     

   

 

     

 התמקדוהרגלים תמיד וחקרו  ל המחקרים שדיברושנים ככל ה    

 שגרה. המחקר הזה הוכיח כי דווקא לשלבים בחלק השני של ה    

 על איך הרגל המשמעותית ל רמז ותגמול יש את ההשפעה ש    

 .ואלה גם המקומות בהן נין לחולל את השינוי התודעתי מתפקד    

     

 להמחשה הנה דוגמא של ניסוי:    

 ו לכולם שעליהם אמרלקחו קבוצה גדולה של אנשים וחוקרים     

 להתעמל.    

 איזשהו רמז  בחוראמרו שהם צריכים למהמשתתפים לשליש     

 . כמו כן הםכמו נעלי ספורט ליד המיטה כך שהם מתאמניםל    

 עלתגמול עצמם ל יקחולאחר האימון  שבכל פעםקיבלו הוראה     

לולאת  
 ההרגל

1 

 רמז 

או  )
  (תזכורת

2   

 שגרה 

3 

  תגמול
 (  פרס)
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 של קובית שוקולד.האימון     

 עדיין  01%חצי שנה לאחר תחילת האימון הם גילו שקרוב ל    

 .מתאמנים    

 כיצד ללמוד כוח מחקר זה מראה את הדרך הטובה ביותר     

 ליצור הרגל. אורצון ואיך ניתן ולשנות     

 התשובה: על ידי בחירת פעולה מראש.    

 מדויק מראש מה אני אראה כשאני אראה גדרה ותכנוןעל ידי ה    

 את הטריגר של למשל עוגה מול הפנים, ומה התגמול שלי יהיה.     

 נניח שכל יום בשעה  –זו חייבת להיות ממש הגדרה מדוייקת     

 אני עושה הפסקת קפה ועוגה בעבודה. אני מחכה  05:05    

 להפסקה הזו הפה שלי מרגיש את הטעמים כשמתקרבת     

 השעה.. ואני ממש לא מרוצה מההרגל הזה שגורם לי להעלות     

 מחר" או  אני לא אוכל את העוגה"להגיד במשקל עוד ועוד.     

 לא יעבוד. "ממחר אני אעשה דיאטה"    

 אני אלך לשוחח  05:05מה שיהיה אפקטיבי יהיה להגיד "בשעה     

 מהשיחה דקות )רמז( ואני אהנה מאוד  01עם הקולגה שלי     

 )תגמול(.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 נסו לבחון את עצמכם עם הרגל אחד שממש מפריע לכם         

 . אכילת ממתקים או שתית יותר מדי קפה ביום כמו למשל         

 זה מה שאתם יודעים עכשיו על יצירת הרגל. אם תהיו          

 מודעים יותר למה שבדרך כלל עובר במוחכם מבלי           

 משים, אם תטפחו את המקום של בחירה ויצירת כוונה,         

 תוכלו לשנות כל הרגל.         

       

 נסו לרכוש או לשנות הרגל שמפריע לכם ושלבו בין שתי          

 התאוריות. בחירת הפעולה מראש ויישומה יחד עם          

 התמדה יקנו לכם את היכולת לשנות כל של יום  21         

 הרגל.         
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 הנה סיפור שלי )טלי( הממחיש את היכולת שפיתחתי         

 .גםהשיטה הזו  להתמודד עם כל דבר וניסיתי את        

 :שעשיתי המוהנה         

 כי לחודש, כך שבחודש האמור החלטתי  00יש לי יומולדת ב        

 מכסיסת ציפורניים עד ליום  אני אגמל בראשון לאותו החודש        

 הולדתי.         

 הרי היא לא יכולה  -אתם שואלים: איך כסיסת ציפורניים        

 להזיז את ידיה?        

 אם אתם שואלים אז אני אענה:        

 !וגם נגמלתי ממנו בדמיון את ההרגל הזה פיתחתי        

 

 זאת הדרך שלי להתמודד עם  - שצחקתם עכשיו אני בטוחה      

 עם כפי שאני,  יכולת לקבל את עצמיהו בהרבה הומור, החיים      

 המגבלות שלי.      

 

 צחוק זה הדבר הכי משחרר שאני מכירה     

 ואפילו לחיוך אל תפספסו אף הזדמנות לצחוק בריא     

 

 וכמה לצחוק המרשם היומי שלי: פשוטקבלו ממני באהבה את      

 .יותרש     

 

 "אנחנו מה שאנחנו מורגלים לעשות"     

 אריסטו      

 

 

http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%5D/1/1/0/
http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%5D/1/1/0/
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 טלטול תשיעי   

   ________________________________________ 

 צחוק  

 חייכו אל החיים והחיים יחייכו אליכם   

 

 מחזק גם את , הצחוק עוזר לבריאותהוכיחו כי מדענים   

 ותורם בתהליך הריפוי אצל חולים. המערכת החיסונית  

 

 פסיכולוגים אומרים ששתי דקות של צחוק גורמות לשינוי זווית הראיה   

 .לאופטימית יותר  

 עם חופש מוחלט וחוסר עכבות,  מסתבר שהצחוק מזוהה אצלנו  

 

 גורם לנו להרגיש ולהתנהג כילדים.  ולכן צחוק רב וחזק  

 וזאת מפני שהצחוק מאפשר לנו להתנער  אינטואיטיבית אנחנו אוהבים לצחוק,   

 משק הדאגות הרציניות שלנו   

 והאנדורפינים המופרשים )הסמים הטבעיים בגופנו(   

 .חושים מופלאהגורמים לנו לתחושת עירפול   

 

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

 אנחנו צוחקים ממחזה מצחיק, מבדיחות ולעיתים גם ממבוכה.  

 

 .דביק את הסביבהיכולים להצחוק הוא אחד הביטויים ש  

 . רק מלשמוע מישהו אחר צוחק התגלגלתם מצחוקבה נסו להזכר בסיטואציה   

  בטח מעלה לך עכשיו חיוך על הפניםזה   

 כמעט כמו לצייר סמיילי...   

 איך אפשר לייצר צחוק? אז  

 .יש לי שיטה שאני משתמשת בה כבר המון שנים  

 ואפשר באופן טבעי  אבל מהר מאוד גורמת לצחוק, אולי מביכה בהתחלה יאה  

 להגיע איתה לצחוק מתגלגל שיוצא מהבטן  

 אפשר לתרגל לבד או ביחד.. להדביק את הסביבהוממש יכול   
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 .ומשחרר וכמה זה כייף וראו איך זה עובד נסו

 

 

 

 "אני חי כדי לצחוק, וצוחק כדי לחיות"

 מילטון ברד  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :זה הולך ככה

 

 :מתחילים לצחוק באופן מלאכותי

 הה הה חה חה 

 קקקק  רררר  חחחחחחחח

 כל אחד והצחוקו הוא... ממש לצחוק בכאילו.

 מתחילים לצחוק בסופו של דבר. יותר ויותר בהתחלה חלש ולאט לאט חזק
 .צחוק אמיתי

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

________________________________________ 

 נוסחה לעושר

 לצחוק כל הדרך אל הבנק...

 

 

 אני רוצה לתת לכם עוד מתנה שתשדרג לכם את החיבור בין צחוק לכסף.

 

 נוסחה לעושר: –צחוק וכסף 

לאחר שדיברנו על נפלאות המוח, ברור לנו איזה עוצמה יש לדמיון ולצחוק 

 ליצירת המציאות שלנו ולמימוש החלומות שלנו. בחיינו,בעיקר בכל הנוגע

 ועוזר מאוד  חזק המשלב את הצחוקמאוד עוד תרגיל הנה 

 .כסףבנוגע ללשנות את כל התפיסות המפחידות שלנו 

 שחרר קיבעונות שקשורים לכסף.תרגיל זה יכול ל

נפלאה  אשר מעצים ומשחרר ומשאיר חוויה מייצר חיבור חדש בין השניםהשילוב 

 עם כסף: וחדשה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :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   

 

 זמן התרגיל בכללצחוק תוך כדי והמשיכו באופן התחילו לצחוק   
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 התמונה בראשכם בה אתם בתוך העושר   

 והצחוק יהפוך את החוויה  תייצר תחושת גוף מרוממת  

 לתחושה של גילוי אוצר.  

 כבר שינה חיים של הרבה מאוד אנשים זהתרגיל   

 זאת ההזדמנות שלכם   

 לחוות שפע, להיות בשפע  

 לחיים שלכם של כסף להביא שפע  

 בהצלחה ואל תשכחו מה שאמר איש חכם ואחד מהמצחיקים:  

 

 "יום ללא צחוק הוא יום מבוזבז"

 צ'ארלי צ'פלין  

 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   

 הסניפו את הריח של הכסף   

 דמיינו את הצבע של הכסף    

 תוך כדי המשיכו כל הזמן לצחוק...   

 בהתחלה באופן מעושה    

 אבל מאוד מהר מבטיחה לכם    

 שהצחוק יתגלגל מעצמו   
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 אחרית דבר      

 מסע המיוחד הזה לטלטולעד לכאן כדי לחוות את איתנו  באתםתודה על ש     

 אנחנו מוקירות אתכם על כך שהקדשתם לעצמכם זמן איכותי  התודעה.     

 ומקוותשל למידה וחיבור אל המקומות הכי אותנטים שלכם ומעצים      

 במדריך זה כלים אשר ישפרו את החיים שלכם.   שמצאתם     

 

 עכשיו זה הזמן שלכם להתחיל לחיות את החיים במלואם!     

 

 

 

 ,עזרו גם לחברים שלכם ליצור את המציאות המדהימה שלהם     

   שתפו אותם     

 www.talyfreemind.com :יטל בקרו באתר של     

  https://www.facebook.com/talyfreemind   :         או בפייסבוק     

 

 

 באהבה,      

 טלי ואלה      

http://www.talyfreemind.com/
https://www.facebook.com/talyfreemind

