
 הקשבה ותשומת לב
 זמן פעילות: שעה וחצי + הפסקה להתרעננות ומינגלינג

 רציונל: לעורר שאלות ודיון סביב קשב ותשומת לב לאחר. מה זה קשב? למה אני צריך
 את זה? איך זה תורם לי? איך זה תורם לאחר? אני עומד פה מולו זה לא אומר שאני

  נותן תשומת לב?

 עזרים: אין

  ריכוז באובייקט אחד במרכז החדר לדקה אחת.1.

די2. – לו עונה והוא השני של הכתף על נוקש אחד / המשתתפים כל בין מהיר ספרנית של "ששש"                     סבב
  בגליסנדו בקול ילדי.

מתחילים3. יחד שרים שניים אם אחד. זמר של קול רק יהיה פעם שבכל צריך שקט. המעגל                  ניסיון:
  מהתחלה.

מה4. לתאר צריך השני כך אחר לובש. השני מה לתאר וצריך עיניים עוצם הראשון פנים. אל פנים                   זוגות
  הראשון מרגיש.

  להחליף זוגות. תרגיל קשב: הראשון מספר סיפור כלשהו לחברו. השני מקשיב.5.
אחר? למישהו מקשיבים כשאנחנו בראש לנו יש מחשבות אילו ? הקשבנו באמת האם – מודרכת                 הפסקה

  (למשל : אה! גם לי / לחבר שלי זה קרה. למה היא עשתה את זה? אני לא הייתי עושה את זה..)
תוך בראש לו שעולה מה כל את אומר השני הפעם אבל לשני סיפור אותו את מספר הראשון – תרגיל                     המשך

  כדי.
 הפסקה מודרכת – איך זה מרגיש שמישהו מתפרץ ככה לדברים שלכם?

לב. תשומת לעזור: שיכול קטן משהו יש אבל מקשיבים. באמת לא אנחנו שלנו, במחשבות מתעסקים                 כשאנחנו
צריך אני שבו במקום שלי הלב את שם אני מקשיב, באמת כשאני לב) תשומת מדבקות של                  (חלוקה
תשומת מדבקת את אשים אני לאורי להקשיב רוצה אני אם למשל, אחרים. במקומות ולא                להקשיב
השני לאדם להעניק – שלי במחשבות להתרכז שלא ואשתדל אומר שהוא במה ואתרכז עליו שלי                 הלב

  תשומת לב בצורת הקשבה
כך אחר פרטים. שיותר כמה ולקלוט מחשבות לאותן להתייחס מבלי לסיפור להקשיב לנסות – תרגול                 המשך

  שמישהו שמוכן יספר את הסיפור והשני יגיד לו מה מהפרטים חסר.
השני של הסיפור על לחזור יכול מהראשונים מי – בחינה גם מקשיב. והראשון סיפור מספר השני – מכן                    לאחר

  על כל פרטיו?
  איך עוד אנחנו יכולים להעניק תשומת לב?

  מיפוי דרכים לפי נעים לא נעים, מה צריך לשאול קודם אם מתאים?
יותר כשאנחנו טוב? זה למה זאת. לתרגל הזדמנות לנו יש וכאן בהקשבה מתורגלים לא אנחנו : מנחה                   סיכום
לאחר, מעצמנו מעניקים אנחנו מקשיבים כשאנחנו מנגינות. מילים, טוב יותר זוכרים אנחנו              קשובים

  מכירים אותו יותר טוב והוא יכול להרגיש שהוא סומך עלינו, שאנחנו מכבדים אותו ושיש לו חבר.

  סבב סיכום משתתפים: על מה אני שם את תשומת הלב שלי מעתה.


