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 תבלינים רגשיים
 יום שישי אני מתרגשת ומרגשת את הילדים שליבכל 

 מתכננת ביום שני..אז אני
 וקונה ביום שלישי
 ומפשירה בחמישי

 ומבשלת במשך כמה שעות בשישי
 עם התבלינים המיוחדים שלי
 שגם אותם אתם מוזמנים לקבל

 "נופלת מהרגליים"ואחרי שאני 
  אני יושבת כמו מלכה

 מקבלת מלא מחמאות ואהבה
 ושומעת סיפורים מילדי מה עבר עליהם כל השבוע

 וכולי מלאה גאווה
 

 הם אלו שקושרים אותי לילדים, התבלינים שלי
 אני משתמשת בתבלינים רגשיים ולא בעיצוב התנהגותם

 אין אמפתיה וכבוד, אין מוטיבציה, ללא היקשרות אין לילד חוסן נפשי
 להם טעםאין , חוקים ונוסחאות, גבולות, עונשים, אין לי תבלינים של פרסים

  "לבעבע"כשמשהו לא מסתדר ומתחיל 
 אני מוסיפה תבלינים רגשיים

 ומכילה.... מחבקת...מקרבת
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 פיצוץ מתוק
 

 שלכםואני חושבת שגם הילד  בורלהשלי הוא קרם הילד 
 והילד שלכם בורלהאני רוצה להסביר לכם מה הקשר לקרם 
 אוהבת הכיקודם כל זה המאכל שאני הכי 

 יש בו מלא חומרים עשירים
 המון זמן לוקח להכין אותו

 המון שלבים והמון זמן המתנה בין שלב לשלב
 ים של כלים ללכלך ולנקות

 (אנרגיה)המון קלוריות .....ו
 אנחנו לוקחים מבער...ואז

 ומפוצצים את השכבה העליונה ותוך שניות
 מתפוצץזה 

 
 וגם תוך שניות זה מתקרר

 אם נחמם יותר מידי כל השכבות למטה נהרסות, שימו לב
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 ככה גם הילד שלכם
 הוא מלא בכל טוב

 הרבה זמן השקעתם בו
 אתם מעשירים אותו בדברים הכי חשובים והכי טובים שיש

 והוא מלא אנרגיות
 ....ואז

 הוא מתפוצץ
 בשניות

 ממשהו קטן שחימם אותו
 ואם תניחו לו בלי לחפור הוא גם התקרר מהר

 ואם תחממו את האווירה הכול התקלקל
 ,שבפעם הבאה שזה קורה, אז אני מציעה

 אוהבים מאודשאתם מאוד  בורלהתדמיינו שהילד שלכם הוא קרם 
 אותו באהבה ובהבנה" תאכלו"ו
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 הפתעה מרגשת 

 

 אחת מבנותיי התחילה שנה שעברה לימודים באוניברסיטה

 המעבר הוא תמיד קשה

 ........משפחה, לימודים, לצבא, לחטיבה, מגן לבית ספר

 מעבר לתמיכה בכל התחומים רצוי לחשוב על מחוות מחממות וממלאות את הלב

 

 הכנתי לה כריכים ללימודים מכל הלב 

 והוספתי פתק

 

 ומוטיבציה, ילדה מהממת שלי הכנתי לך כריך עם המון אמפתיה"

 !!!"  תמיד מאמינה בך 
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 עוגת יום הולדת
 

   שלי יש ניצוץ בעיניים גם מבלי קשר לעוגת יום ההולדתלילד 
 

 ניצוץיום הולדת היא הדרך להגיע לילד עם עוגת 
 יום הולדת לילדלהכין עוגת תארו לכם שאתם צריכים 

 הרבה דברים כי קבלתם הרבה ידע לגבי עוגות יום הולדת יודעיםואתם 
 בשמייםשיש קונדיטוריה מעולה ומחיר העוגה  יודעיםאתם 

 שיש לכם מתכון מנצח מחברה של חברה של חברה שהיא קונדיטורית יודעיםאתם 
 להתלבט  זמןלכם הרבה אין 

 אז  
 . של החברה של החברה של החברה, והמומלצתהניסיון בעלת שאתם רוצים ללמוד להכין את העוגה של  החלטתםבסוף 

 



 עינת לב אריM.A  מתכונים רגשיים      

 
 
 

 אז מה בעצם צריך לעשות
 תארגן  לה
 את המרשםלקבל 

 בהכנהמרבית לשמוע הסברים נלווים ליעילות 
 לקנות את המצרכים

 מתאימה שהעוגה לא תגלוש תבניתלהכין 
 ההכנה והסיוםאת זמן לנהל 

 את התנור על הטמפרטורה המדויקת לחמם
 לשים מוזיקה

 עבודהלוקדימה 
 בסדר הנכון  , את כל המצרכים,  ללטף, להתבונן, להפריד, לקפל, לערבב

 המיכלהכול בתבנית שהיא ולשים 
 !!!לה כמה את מאמינה שהיא תצליח לאהוב ולספר 

 תגלוש או תשתטחמזיקה וחשש שהעוגה  מחשבהואם תכנס 
 מומחית האפייה  אז תזכרו שיש לכם את 

 תפתור כל בעיהוהיא 
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 והנה היא אפויה

 ורק נשאר לקשט אותה באותם מתוקים שהילד שלכם אוהב
 ולראות את הילד עם ניצוץ בעיניים

 
 

 דומהזה ולמה 
 הילד בעזרה רגשיתשל   - צורךה

 ושםיש לכם המון ידע כי קראתם ושמעתם והתייעצתם וניסתם פה  - ידע
 (ובעצם אף פעם לא באמת עשיתם לפי הוראות כדי שתצא לכם עוגה נהדרת)  

 ולא לחכות שנה   , בילדזה הזמן לראות את הניצוץ   – החלטה
  חוויתיתביחד איתו בצורה לעזור לילד ...לשנות..ללמוד להבין הזמןזה 

 (יש לו יום הולדתכי עוד כמה שבועות תדמיינו )
 לילדשומר ובטוח מקום מכיל , המחבק והמנחם המיכל/התבניתאתם  –התארגנות 

 של חום אהבה והתלהבות לעשייהאנרגיה תאספו 
 אמפתיה ואהבה, עם תובנות עשייה

 להצליחוהכי חשוב רצון ואמונה גדולה 
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 אז הורים יקרים
 של הילדלראות את הניצוץ לא צריך לחכות לפעם בשנה 

 שינוי הגישה עושה פלא
 שנה 30אני רואה את הניצוץ הזה בילדי מעל 

 מוסמכיםדרך למידה אין סופית בלימודים , דרך חיים, כי אני למדתי דרך משברים
 בעינייםניסיון של שנים להביא לילדים ניצוץ דרך 

 ולא משנה באיזו דרך תבחרו ועם מי 
 העיקר שתחליטו לצאת לדרך

 
 ואם תחליטו לצאת לדרך איתי 

 ביחד את הזמן כי אצה לנו הדרךאז נתכנן 
 בלי בלגן –ויש סדר

 .והרמונה בסיכרוןויש מבניות לכל שלב בזמנו כדי שתהיו עם הילד 
 או לדייק  , לכם קשה להכילהיה ולפעמים זה גולש כי 

 לתקן ולהוסיף כל טוב, אליה בבטחהויכולת לחזור אבל יש לכם דרך 
 ניסיון בטיפול בילדיםקבלתם ממומחית ולמודת " המתכון"כי את 

 הדרךיד לאורך כל ואני אתן לכם 
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 מוסמכיםדרך למידה אין סופית בלימודים , דרך חיים, כי אני למדתי דרך משברים

 בעינייםניסיון של שנים להביא לילדים ניצוץ דרך 
 ולא משנה באיזו דרך תבחרו ועם מי 

 העיקר שתחליטו לצאת לדרך
 

 ביחד את הזמן כי אצה לנו הדרךנתכנן אז 
 בלי בלגן –ויש סדר

 .והרמונה בסיכרוןויש מבניות לכל שלב בזמנו כדי שתהיו עם הילד 
 או לדייק  , לכם קשה להכילהיה ולפעמים זה גולש כי 

 לתקן ולהוסיף כל טוב, אליה בבטחהויכולת לחזור אבל יש לכם דרך 
 קבלתם ממומחית ולמודת ניסיון" המתכון"כי את 

 הדרךלכם יד לאורך כל תיתן והיא 

  
 



 עינת לב אריM.A  מתכונים רגשיים      

 
 
 

 

 איתילמה 
 כי הדרך איתו היא אחרת מכל מה שאתם מכירים

 זו לא הדרכת הורים
 !זו למידה שלכם לעזור רגשית לילד 
 לא הולכים לסדנה והולכים הביתה
 לא הולכים להרצאה והולכים הביתה

 לא באים אלי לקליניקה והולכים הביתה
 ומיישמים במקום  צעדלומדים את הדרך 

 ועוד צעדועוד צעד 
 !!!!!ויש לכם עזרה וליווי שלי באותו רגע 

  
 הדרך  שלי היא חדשנית  
 היא מותאמת לעולם החדש
 היא מקלה עליכם בזמינותה
 ובעולםהיא פתוחה לכל ההורים בארץ 

 דרךלא עושה קיצורי אני 

 ליחשובים שלי והמקצועיות שלי השם כי 
 אני מאמינה בדרך והורים מאמינים בי
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 אני מזמינה אתכם להיכנס לקבלת עוד פרטים עלי ועל התכנית

 ואפשרות הרשמה  

 כנסו

 

 

 

 העולם הרגשי של הילדים –הדרך 
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