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 כלים להתנהלות במצבי חיים אינטנסיביים
 3.5.20ר, סיכום וובינ

 

  5  דקות קריאה:

 רוני ויינברגר מרצה:  

 ציטוטים נבחרים

 "הכרת תודה זה כמו להפקיד צ'קים שאנחנו מקבלים בחשבון הבנק שלנו".

 הקדמה/קונטקסט

סובייקטיבי ככזה. בתקופות כאלו הצורך בטיפול עצמי ראשית, מצבי חיים אינטנסיביים הם מה שנתפס באופן   ▪

עולה. הכלים שנעסוק בהם יגעו בשמירה על עצמנו, ופחות על הקשר עם אנשים אחרים. כמו כן, יש היבטים 

 נוספים להתנהלות כגון פיזיולוגיים, אבל אנחנו נתמקד במנטליים.

אך בקרב אנשים שזו סיטואציה מאוד הסשן יתמקד במצבים בהם יש אינטנסיביות בסיטואציה מסוימת,  ▪

חריגה עבורם באופן נקודתי, ולא עבור מי שחווה מצבים חריגים כגון דיכאון עמוק באופן מתמשך. בנוסף, רוב 

מה שהוא יגיד לא בהכרח יחדש, אבל זה יהיה ניסיון להעמיק בתובנות הקיימות. הוא ממליץ להתמקד בכלי  

 ו בשבוע הקרוב. אחד להתמודדות יומיומית, ולהתמקד ב

  -עיקרי הדברים

 כלים: ▪

o העלאת מודעות 

עבודה עם טריגרים: מטרתו עיבוד וחיבור רגשי כשמצב הרוח שלנו משתנה, כשמשהו קרה   ▪

ואנחנו אפילו לא בטוחים מה. הדגש הוא על סקרנות. לפעמים למשל אנחנו מבצעים 

פרשנות לא מודעת לדברים שאנשים אחרים אומרים, וזה משנה את מצב הרוח שלנו, אבל 

 –זה עולה למודעות, אפשר לנהל את התחושה הזו  אנחנו לא בהכרח מודעים לזה. ברגע ש

להבין אותה יותר ולהתמודד איתה. נשתמש בזה כשמצב הרוח שלנו משתנה באופן שאנחנו 

 לא מרוצים. 

o הגברת נוכחות 

בדיקת דופק: כלי בסיסי וחשוב, שמהותו להפנות תשומת לב פנימה ומה אני מרגיש עכשיו.  ▪

היא מפתח להרבה דברים אחרים. הבדיקה צריכה   רגשית-הוא חשוב כי המודעות הפנימית

]תרגיל: מראה הרבה שמות של רגשות להיות סקרנית ולא שיפוטית לגביי מה שמוצאים. 

במצגת, מציע לכתוב בצ'ט מה מרגישים[. פעמים רבות אנחנו מרגישים כמה רגשות בו 

 [.  50%באזור ה זמנית. ]שאלון בזום: מה רמת האנרגיה שלנו כרגע באחוזים. הממוצע הוא  

חגיגות ואבל )בהשראת מרשאל רוזנברג, שיצר את גישת התקשורת המקרבת(. בחיים  ▪

אנחנו חווים דברים נעימים )=חגיגות( וכאלו לא נעימים )=אבל, לאו דווקא בהקשרי מוות(. 

כשנותנים למצבים האלו שם, משהו ביכולת לעבד אותם מתגבר. כשאנחנו שמים לב 

 היומיומית, אנחנו מצליחים לשים לב שבכל יום יש גם וגם.  לאירועים האלו ברמה 

 חגיגות: דברים שאנחנו שבעי רצון מהם, שאנחנו גאים בהם •

 אבל: קשיים שאנחנו חווים, דברים שמעוררים עצב •

. םסגירת יום: בתקופות אינטנסיביות הימים לפעמים מתחברים, וחשוב להפריד ביניה  ▪

ולעיתים למידה. השאלות הן דומות לשאלות המטרה של הכלי זה עצירה, רפלקציה 

 בקטעים אחרים, אבל אפשר להוסיף שאלה כמו "מה אני רוצה לקחת להמשך". 

o מיקוד ואפקטיביות 
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מטרת הכלי הזה היא חידוד, תיאום ציפיות עצמי ונקודת פתיחה חזק ליום שהרבה דברים  ▪

 פר שאלות:יקרו בו, ולא תמיד נהיה ביכולת לעצור ולחשוב. הוא עובד עם מס

 למי ועל מה אני מכיר תודה הבוקר?  •

 דברים שחשוב לי לעשות היום  3-5 •

 האנשים ששוב לי להיות איתם היום, ובאיזה אופן  3-5 •

 הדברים שחשוב לי לא לעשות או לעשות פחות היום  1-2 •

o הפחתת שחיקה 

o  העצמת שמחה והכרת תודה 

הרבה מחקרים מדברים על האימפקט המאוד משמעותי שיש לתחושת הכרת תודה על  ▪

החיים שלנו. מדובר בכלי שניתן לעשות כל ערב, והוא לוקח מספר דקות קצרות. החלק 

הראשון הוא הכרת תודה על אנשים בעולמנו, שמילאו איזשהו צורך שלנו. החלק השני הוא 

לי צורך. צריך להיות מאוד ספציפיים בתרגול  משהו שאמרתי/עשיתי וזה מילא –לעצמנו 

מה נאמר, מה הצורך שנענה. הוא אישית כותב את זה לעצמו, ולפעמים משתף את   –הזה  

אנלוגיה     האדם השני. גם אם עושים את זה רק לעצמנו בלי לשתף, משהו בעצמנו השתנה.

שבון הבנק  יפה לגביי הכרת "הכרת תודה זה כמו להפקיד צ'קים שאנחנו מקבלים בח

שלנו". מה שאנחנו לא מפקידים באותו יום, כנראה לא יכנס. בעצירה הזו, יש רישום 

 במודעות שלנו של ה"צ'ק" הרגשי הזה.

 תרגיל: לבחור כלי אחד שאותו רוצים לתרגל, ולהתנסות בו במשך שבעה ימים.  ▪

בות  שאלות ותשו

 בו לזה בציניות?איך מביאים צוותים וארגונים לסגל כלים כאלו, בלי שהם יגי ▪

o  ,הסקופ של הדיון הוא איך פועלים על העצמי, ולא על הסביבה. הוא מאוד מאמין בדוגמה אישית

 ויתכן שאחרי שבוע של תרגול עצמי תהיה השפעה על הסביבה. 

כום וסיום  סי

 


