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כלים יומיומיים  
להתנהלות אישית במצבי חיים אינטנסיביים

העלאת מודעות•

הגברת נוכחות•

מיקוד ואפקטיביות•

הפחתת שחיקה•

העצמת שמחה והכרת תודה•

בדגש על עצמנו



הגברת נוכחות

."בדיקת דופק"? איך אני ? מה חי בי עכשיו

לא שיפוטית, בדיקה סקרנית•

.בלי לנסות לשנות, בלי להסביר ממה נובע, רק לשים לב•

נוכחות



מוצף

נינוח

עצוב

כועס חסר אונים

מאותגר

מלא תקווה

חוסר שקט

ממוקד

שמח

שליו

לחוץ

שמח

חרד

מיואש

מודאג

מבולבל

מכיר תודה

מוסח

משועמם

מוטרד

עייף

עמוס

???

מלא השראה

ה  /איך אני מרגיש

?עכשיו

מאוכזב

נרגש
רענן

סקרן

הקלה

נבוך

אוהב

פגיע

ממוקד



עבודה עם טריגרים

עיבוד רגשי וחיבור עצמי כשמצב הרוח שלנו משתנה: מטרה

:בדיקה סקרנית

(אנרגיה/ רוח -מצב/ רגש )? הרגשתיאיך •

?ה כרגע/מרגישאיך אני •

?שעוררו את השינויהטריגריםמה היו •

.דגש על סקרנות

.חיבור לצרכים/ בדיקת פרשנות 

מודעות



(ר מרשאל רוזנברג"בהשראת ד)חגיגות ואבל 

"(.אבל)"ודברים לא נעימים "( חגיגות)"בכל יום אנו חווים דברים נעימים •

.לתת להם שם ומקום, להיות אתם, הכלי מאפשר להכיר בהם•

.ולהיות עם מה שקורהלהגביר נוכחות אלא , הכוונה אינה לפתור או לקדם•

.חיים מלאים= גם וגם •

(.הכול רע/ הכול טוב " )חשיבת קצוות"האיזון מפחית •

.גם זה וגם זה". בסדר"היומיומיות מחזקת את התחושה שזה •

".גדולים"ו" קטנים"עניינים •

נוכחות



חגיגות ואבל

Celebrations-חגיגות 

...?על מה אני גאה? מה היה לי כיף? מה הלך לי טוב? ת רצון/ממה אני שבע

Mourning–אבל 

?מה עורר בי עצב? מה היה לי מאתגר? איפה חוויתי קושי

נוכחות



הכרת תודה

:לאחרים-' חלק א

(x3. )שליצורך חשוב ושענה לי על עשה /שמישהו אמרמשהו 

?עשה/אמרמה בדיוק הוא •

?שלי זה נתן מענהצורךלאיזה •

:לעצמנו-' חלק ב

(x3. )שלי או של אחריםצורך חשוב ושענה על עשיתי /שאמרתימשהו 

?עשיתי/אמרתימה בדיוק •

?זה נתן מענהצורךלאיזה •

שמחה  
והכרת תודה



פתיחת יום

נקודת פתיחה חזקה ליום+ תיאום ציפיות עצמי + מיקוד : מטרה

:שאלות לפתיחת יום

?הבוקרה תודה/מכירלמי ועל מה אני •

(אחר/ משפחה / עבודה )? היוםשחשוב לי לעשות הדברים 3-5מה •

?באיזה אופן? היוםשחשוב לי להיות איתם האנשים 3-5מי •

?או לעשות פחות היוםשחשוב לי לא לעשותהדברים 1-2מה •

מיקוד



סגירת יום

עצירה, למידה, רפלקציה, עיבוד:מטרה

:שאלות לסגירת יום

?ת /חוגגמה אני •

?ת/מתאבלעל מה אני •

?ה תודה/מכירלמי ועל מה אני •

...להמשך/למחרלקחתמשהו שאני רוצה •

נוכחות



כלים יומיומיים להתנהלות אישית

פתיחת יום•

(?איך אני מרגיש)בדיקת דופק •

עבודה עם טריגרים•

חגיגות ואבל•

הכרת תודה•

סגירת יום•

?מתחשק לך לתרגל/מה חשוב

?ה רוצה להתחייב לשבעת הימים הקרובים/האם את


