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החיים ,מנגנוני וויסות עצמי קיימים בנו באופן טבעי. גם בתקופה של אי וודאות, ושינוי מערך 

איים של 'ביכולתנו לעזור לעצמנו ולסובבים אותנו אם נזכור להתחבר למנגנונים אלו וליצור 

 ביטחון' בתוכנו ובסביבתנו.

 -לפניכם ערכת כלים לעזרה עצמית הנגישה לכל אחת/ד המבוססת על גישת 'תנועה וקשב לחיים'

STREAM. 

 ם לסייע ולהקל בזמנים מאתגרים אלהמקוות/י

 מה שלומנו עכשיו? –הערכה 

האם אתם חווים תחושת ביטחון, או תחושת סכנה/איום ,  דרך 'התחושה המורגשת'.זהו 1

סירקו את הגוף ושימו לב בעדינות אל התחושות וחווים תגובת לחץ. איך? עצרו רגע , 

נשימה, הזעה, תעוקה בחזה, ניתוק, בלבול,  המתעוררות ברגע זה: פעימות לב, כיווץ כללי, קוצר

אולי תחושה כללית של אובדן שליטה או חוסר אונים? זכרו שאלו תגובות טבעיות ושניתן לווסת 

 ולהרגיען בעזרת כלי הגוף והמודעות ולבסס חווית בטיחות . 

 

גלים , למשל מגע כפות הר תחושות יותר יציבות ונעימות.הפנו תשומת לב למקומות בהם יש 2

או הישבן עם הקרקע או עם המושב או המשענת . זיהוי תחושות אלו, 'איים של ביטחון' כרגע,  

 הוא שלב חשוב העוזר לווסת ולהרגיע את התחושות הלא נעימות.

 

 

 הרגעה עצמית-הצעות לוויסות 

   .קרקוע ומרכוז:1

את כפות הרגליים הניחו את כפות הרגליים שלכם על הקרקע, חושו את התמיכה שלה. הצמידו 

חזק לקרקע תוך כדי תשומת לב למרכז הכובד שלכם . שימו לב  לתחושה הגופנית עכשיו.  

הקרקוע  המודעות לקרקוע ומרכוז הגוף מגבירה תחושת ביטחון ויציבות ומגייסת תחושת עצמי.

  .ומרגיעה-מפעיל הארקה )חשמלית( העוזרת לפרוק עוררות גבוהה



 
    מקום בטוח:.  2

תנו לעיניים ולראש לנוע, להביט סביב תוך כדי תשומת לב, סקרנות  וחיפוש אחר חפץ, צבע, 

 תאורה או כל דבר  במרחב שמעורר בכם תחושה נעימה או בטוחה. עדיף יותר מדבר אחד.

 שלב זה מאפשר אוריינטציה ומבסס את חווית הביטחון בכאן ועכשיו.

 וך המרחב שמאפשר לכם תחושת בטחון.עימדו במקום ספציפי בת -הגדרת מרחב בטוח

הושיטו ידיים וסמנו סביבכם מלוא המרחב שמתאים לכם לסמן את הגבולות שלכם כשכפות 

 רגליכם צמודות לקרקע. שימו לב לתחושה הגופנית הנלווית . 

הניחו ידיים בהצלבה דרך בית החזה, כך שכפות הידיים יחזיקו את -עצמי -הגדרת גבולות גוף

הניחו את כפות הידיים  גדיות ותחושו את גבולות גופכם בפלג העליון באופן ברור. הזרועות הנ

על צידי הירכיים ודיחפו משני הצדדים בו זמנית כך שתיווצר התנגדות של הרגלים שתאפשר 

 לכם לחוש את גבולות הפלג התחתון של הגוף תוך כדי קירקוע.

 . הכלה עצמית: 3

אז הניחו את ידכם  מתחת לבית השחי השמאלי, ליד הלב ; שבו בנוח . הניחו את היד הימנית

השמאלית מעל הזרוע והכתף  הימנית ;  הישארו בתנוחה זו והרגישו איך אתם מחזיקים את 

אפשרו  ; העבירו את היד השמאלית מהזרוע אל הלב והיד הימנית אל המצח ; עצמכם בעדינות

)המצח והלב( ומשם לכל הגוף ; העבירו   לאנרגיה לזרום באופן חופשי בין שתי הנקודות הללו

)הלב  את יד ימין מהמצח אל הבטן  ואפשרו לאנרגיה לזרום בחופשיות בין שתי הנקודות הללו 

 והבטן( ומשם לכל הגוף.  עכשיו, כשאתם מכילים את עצמכם, חושו את עצמכם מוחזקים. 

 -ה.   אם צריך עוד רגיעהוחושו אותו כמעטפת מחזיק עצמי-כחיבוקהניחו ידיים -חיבוק עצמי 

 פעם או עד  לרגיעה יחסית. 14-לסירוגין כ על הזרועות טופפו 

המגע הטבור, ויד אחת באזור הלב, חושו את  -הניחו  יד על המרכז שלכם -עצמי מרגיע-מגע

 עצמי עם קירקוע ומירכוז מזמין נוכחות, ואיסוף.-מגע ותנו לאט לנשימה להיכנס.  המרגיע

 . נשימה:    4

התמקדו בה: איך האוויר נכנס ואיך הוא יוצא, היו סקרנים עד לאן הוא מגיע -שימו לב לנשימה

 .מודעות לנשימה מאפשרת חיבור עמוק יותר לעצמנו תוך כדי ויסות והרגעה . בגוף

עצמו עיניים ונשמו כרגיל דרך האף. שאפו)פנימה( אוויר בספירת   -נשימה להעמקת הרגיעה

רחב והכתפיים יישארו למטה.  נשפו )החוצה( אוויר באיטיות בזמן ,ושימו לב שהבטן תת3

ואפשרו לטבור להיצמד לעמוד השדרה . שחררו את המחשבות שלכם ושימו  6שאתם סופרים עד 

 לב רק לנשימה וההמשכיות שלה, עד שתחושו יותר נינוחות ורגיעה. 

 :  תנועה חופשית ופריקה מוטורית. 5



כדי תנועות טלטול וניעור הזורמות, ואולי גם מתעצמות, בהדרגה נועו בתנועה חופשית, תוך 

מהמרכז החוצה. שחרור את הגפיים מהמרכז החוצה. הניעו ושימו לב לתנועת המותן והאגן, 

אפשרו תנועתיות בחיבור החלק העליון לתחתון. אפשר גם לקפוץ או לרקוד. שימו לב  מתי 

 ו ל'גל האנרגיה' לרדת בהדרגה.   נכנסת יותר רגיעה, בנשימה , בהאטה , ואפשר

 ( Embodiment. משאבים ועיגון בגוף )תוך6

)כל דבר שמחזק , מרגיע או נותן תחושה  –העלו במחשבה את 'המשאבים' הזמינים עבורכם כרגע

 גופנית נעימה או יציבה כשחושבים עליו(:

כמו אינטליגנציה, בריאות, התלויים בנו )איכויות, תכונות ויכולות  -משאבים פנימיים 

 - אינטואיציה, נחישות, אכפתיות, רוחניות(  או

התלויים במשהו מחוץ לנו )חברים, משפחה, בית, תמיכה, תחביבים, טבע,  -משאבים חיצוניים 

קחו את הזמן -זיכרון טוב( , הפנו את הקשב למה קורה בגוף כשמתמקדים בחשיבה על המשאב 

כם להישאר עם התחושה המרגיעה שעולה עם  ההתמקדות וביטחו בתהליך; אפשרו לעצמ

 במשאב. האטה, התרחבות , התחממות נעימה, תנועה בגוף, ועוד. 

 

  -. היכולת לקשר ומעורבות חברתית7

פיזית או בדרך  -שימו לב עם מי מהסובבים אתכם משפחה או חברים, תוכלו להתחבר עכשיו

במבט, חיוך, דיבור , מגע בטוח, שירה, תיפוף ,   -אחרת )דיגיטלית(. אם יש אפשרות, התחברו 

תנועה או ריקוד משותף , רצוי בתנועה סינכרונית והדדית, אפשר עם מוזיקה , זמזום או שירה. 

 או , דמיינו איך הייתם מרגישים לו הייתם עכשיו פיזית ביחד. 

 כך תבנו מחדש באופן מודע  את היכולת לקשר ומעורבות חברתית. 

 -הערכה אחרי

שימו לב מה שלומכם עכשיו, עד כמה אתם מווסתים ומעוגנים בגוף? עד כמה אתם רגועים, 

ונסו להימנע  זכרו לחפש מה מעודד את מנגנוני הריפוי  שלכם מחוברים למשאבים ולכוחות?  

מ'להידבק' מהשפעת  הלחץ בסביבה.  היו תמיד עם משאב זמין: תמונה , זיכרון, תנועה או 

למוח ולגוף את המסלול המרפא.  בשעה שיש 'משיכה מדבקת טבעית' של תחושה שתזכיר 

  הלחץ, זכרו מה מאוצרות הגוף והמודעות מסייע לכם.

      'גופי, ביתי, מבטחי'. זיכרו 

 לימים בטוחים לכולנו !

 

 מפתחת ,מדריכה ופסיכותרפיסטית, SE -, מטפלת בתנועה ומחול וב  ד"ר מירב טל מרגלית*

 Somaticהמשלבת טיפול בתנועה ומחול וגישת ,  ©STREAM-וקשב לחיים'גישת 'תנועה 

™ Experiencing  לטיפול בטראומה ופיתוח חוסן ושלומות Meirav10.tal@gmail.com 
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

יישומיו עם מבוגרים   – 'תנועה וקשב לחיים' -STREAMלקריאה נוספת על 

 במאמר: -ושימושיו למטפלים 

, תנועה STREAM גישת –נפש -( , "גופי, ביתי, מבטחי" ואוצרות הגוף2017מרגלית, מ., )-טל

 .12וקשב לחיים, לטיפול בתנועה בטראומה ולפיתוח חוסן , בין המילים, גיליון  

 tal-12hamilim-artical/ben/12hamilim-therapy/beyn-http://www.smkb.ac.il/arts 

 

    לקריאה על  יישומי הכלים שלו לעזרה עצמית לילדים

דות אדון גוף וגברת מודעות, מדריך להתמוד-'אוצרות הזוג המנצח  -בתכניות ובספר  הילדים 

 ( בהוצאת ספרים אמציה    2015מרגלית ויהודית שפנגלט  )-ילדים' , כתבו :  מירב טל

  care.ravpage.co.il/Otsarot-http://family   או באתר-  omwww.winningcouple.c    
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