
  מדריך הטלטולים

 עצות לחיים 
 פשוטים הדברים השכאיך זה 

 ל כך טובכלנו יכולים לעשות 
 
 
 

 
 
 

 :טלטול במילון פירושו
 לנער, לנדנד                                              

 להזיז ממקום למקום                                         
 לזעזע, להדהים                                            

 
 הדברים אשרתמצית לכם כאן את  ותמגיש ואנ

 .לחיות בתחושת חופש תמידית נחו אתכםיו טלטלוי
  יותר לאהוב את עצמכם איך גלה לכםיזה  מדריך

 
 
 
 
 

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

 להתמודד איתן" לבחור איך

 

 

 

 

 

 ולאלה שחר כל הזכויות שמורות לטלי דויטשר שחר© 



 ראשון טלטול
________________________________________ 

 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  00,111 בממוצע נושםאדם.  

  ביום ליטר אוויר 031צורך בממוצע כ־אדם . 

  .די בארבע דקות ללא אוויר כדי שמוחנו יפסיק לתפקד 

 כל נשימה מזינה את מחזור הדם. 

  משפרת את פעילות התאים בגופנונשימה עמוקה יותר.  

 

 

 



  משפרת עמוקה נשימה יכ הוכיחו מדענים         

:ומשמעותיים רבים בתחומים 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 במשך

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

  ו ר כ ז

 ...הביתה נכנסים שאתם לפני או פגישה לפני

 .עמוקה נשימה קחו

 !!!היום לסדר העמוקה הנשימה את הכניסוו

 

 "הראשונה הנשימה היא נשימה כל"

 בודהיסטי משפט  

ומשמעותה בשיפור חיי  כדי שתחוו את "עוצמת הנשימה"

 :פשוט תרגיל הנה, שלכם היומיום

 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



 שני טלטול

________________________________________ 

 הקשבה

 קשים הכי לדברים להקשיב אפשר איך

 

 הכי יםהדבראחד  הוא שהזמן תםהפנמ כבראני מניחה שרובכם 

 ם!בעול יםיקר 

  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 המשפט הקודםש 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 לא" ובעיקר

 

 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

 

 

 



 

 

  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 שלכםתשומת הלב היא 

 ? איפה אתם חשים את זה?בגוף חשים אתם מה

 

 !שימו לב איפה תחושות הגוף והרגשות פוגשים אתכם

 ולחוות לשמוע תשומת הלב מאפשרתאיך לגלות  ופתעות

 .תובנות חדשות ומעצימות


