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 צעדים 4 -המדריך לניהול מתחים ולחצים ב
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 ,שלום לך יקרה

הדרך שלי עובדת בצורה מעשית כך שתוכלי על ידי תרגיל פשוט כל פעם להתארגן בהתאם 

 .למצב החדש

 :לשם כך נדרש מאיתנו

 .בלבד העצמיולא את הפירוש   ית ראייה רחבהאת המצב מזוו  להבין באמת ותלהיות יכול*

 .בפנים להכיר במה שקיים (מסודר) לתת מקום *

מכמה חלקים נוספים שמרכיבים את  להבין שזהו חלק אחד -לראות את התמונה הרחבה*

 . אותך -השלם

המצב ולנהל את אנחנו יכולות לתפקד טוב יותר ביחד עם , הבנה הזאת נכנסת אלינושהכ

 .החלק שבאחריותנו

 

 :הצעדים שלנו

 במה שיש ובמה שצריך להיעשות-הכרה בקיים 

 עדוף משימותתכנון זמן ות 

 תרגול הרפיה ונינוחות 

 תרגול נשימה 

 

 .תוחפ המו רתוי ךליבשב דבוע המ מוזמנת להתנסות ולעדכן אותי

 

 ימצע לע תצק

 אורית האוזמן גל -

  .בייבי יוגה ויוגה אחרי לידה בחיפה ,יוגה הריון, +05יוגה : אני מלמדת יוגה לנשים -

, יותרללכת טוב , אני עוזרת לנשים להתמודד עם כאבים ומחלות -ביוגה תרפיה -

 .ביוגה תרפיה -לנשום ועוד, לשמור על שיווי משקל, לישון טוב, להרגיש טוב

 .אני מכשירה מדריכות לבייבי יוגה ומורות ליוגה -

 .אשמח להכשיר וללוות אותך  -
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 הכרה במה שקיים ונוכח כאן ועכשיו: צעד ראשון

 .נו להגיב מהמקום שהיינו רוצותבאפשרותכשאנחנו נסערות אין , ומסבמצב מתח וע

יכולה להגיב בשלוש למצבי לחץ והמערכת הפעילה היא מערכת תגובה אוטומטית למצבים 

 :דרכים ידועות

 .בריחה או מלחמה, קפיאה

 .מערכת זו נועדה להגן עלינו מפני טורפים

. התגובה שלנו תהיה לא הולמת ולא משפרת את המצב ,הזו פעילה מערכתכשה -ממקום זה

להתמודד עם המצב אנחנו מעוניינות . ות האלואין לנו רצון להשתמש באחת משלושת התגוב

 .ביא לפתרון והקלהמש קול ש ממקום

 .לשם כך עלינו להיות נינוחות

 

פיזית וזו יש לנו שליטה על המערכת ה .עו פיזיתיהשלב הראשון יהיה לווסת את הגוף ולהרג

 .תשפיע על המערכת הרגשית

 לפעול ולהגיב, נביא את הגוף למצב שבו נוכל לחשוב

 .מבחירהו שיש לנו שליטה עליהרצוניות ממערכת 

 

 . נעשה תרגול נשימה קצר ואז נתפנה להבין את המצב

המשתנה ביישום הוא . כמו גם למשבר מתמשך, דרך העבודה מתאימה לאירוע קצר ומיידי

 .שאנחנו עוסקות בזההזמן 

 

 עצירה וויסות -התרגול נעשה בשני שלבים

 עצירה

 .נעשה תרגיל נשימה קצר לצורך ויסות ואיזון מערכות הגוף

 

הקצאת הזמן יכולה להיות קצרה . בהתמודדות עם מצב משברי מתמשך נתכנן זמן לתרגול

 .לעצור ולחזור בזמן אחר, או ארוכה יותר וניתן לתרגל

. אנחנו מתאימות את ההנחיות למצב -מתח מידי במקום שלא בחרת אותובהתמודדות עם 

 .או מחוץ לבית, כמו למשל בנסיעה

 

, בדלת לפני כניסה, בנסיעה: האפשרויות תלויות במצב. ארגני את גופך בתנוחה נינוחה

 ...לאחר יציאה

 .נסי לשבת או לשכב במקום שקט

 .לתת לגוף להיות כבד
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בדקי מה את מרגישה באזורים השונים ותני מקום  .למעלהסיקרי את הגוף מלמטה 

 .לתחושות פיזיות

 .תחושות אלו עוזרות לנו להיות בנוכחות כאן ועכשיו

 .נסי להכיר בהן ולהכיר אותן, אפשרי לתחושות לעלות

 

 ?לעומס יש ביטוי על הגוף שלך בדקי האם

 

 .שהבנתיב שהאויר עו, באורך שלה במהירות -עברי להתבונן בנשימה

 

 בתרגיל נשימה ויסות

 תרגיל נשימה שויונית

 .1:1שוות באורכן ביחס של ( הוצאת אויר)ונשיפה ( הכנסת אויר)שאיפה 

 .בקצב של שניה בערך 1,2,1בכל שאיפה ונשיפה ספרי בלב 

 

במצב לחץ מתמשך אנחנו רוצות לחזור . נשימות כאלו במצב לחץ מיידי 15ניתן לתרגל 

 . לווסת את העומס במשך זמן הערות שלנו שוב ושובהתרגיל ומשתמשות גם 

. לשכב ולתרגל דקות ספורות(: להתאם לצורך)זמן קצר כמה פעמים ביום  -ניתן לתרגל

 .בישיבה וכדומה -בהמתנה בתור, גם בתנוחות אחרות בין עשיה לעשיה -בנוסף

 דקות 15-15אפשרות נוספת היא לתרגל בזמן מתוכנן מראש במשך רצוי 

 

 .הנות מההשפעה המיטיבה של התרגיל כדי לדעת אותו להיות מיומנויות בוכדי ל

 

 

 למידת המצב

 באירוע מיידי

 : עונות על השאלות הבאותבתרגיל זה אנו 

 מה קיים כרגע? 

  לטווח הקרוב מה חסר? 

 מה מידה העומס שלך -ברגע זה? 

 .חוות דעתנו האישיתללא . התשובות שלנו רוצות להיות עובדות כמו דיווח עיתונאי -חשוב

 

 לצעד השני באירוע מיידי עברי 
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 :במצבי מתח מורכבים ומתמשכים

 :נענה בכתב על השאלות הבאות

 (לכתוב רשימה) ?מה קיים כרגע בחיים שלך 

 (לכתוב רשימה) ?כרגע בחיים שלך מה חסר 

 איך את מרגישה עם סדר היום הנוכחי שלך? 

 האם יש משימות שאת יכולה להפחית? 

 בשבוע שאת / בלילה/ האם יש זמנים ביום ?שלךהכללית מה מידה העומס  -ברגע זה

 .עקבי אחרי זה ורשמי אותם? יודעת שהם רווי מתח

 האם לעומס יש ביטוי על הגוף שלך? 

 פרטי לעצמך מה השתנה ברגשות  ?האם לעומס יש השפעה על מצב הרוח שלך

 ?שלך

 ליהרשמי מהם הדברים שמשמחים אותך ושאת מודה ע. 

 

 עברי לצעד הבא
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 תכנון זמן ותעדוף משימות -צעד שני

 מצורף קובץ ניהול משימות

 

זמן פעולות הכנה  -איזה משאבים דורשת כל משימה כמו? שימותמהן בצעד זה נבדוק מה

 .לא הכל לרגע זה -נקבל תמונה אמיתית של מה נידרש ומידע על מתי. ועוד

 

 באירוע מידי

 :תשאלי את עצמך

 ?לפתור עכשיו מה עלי

 ?מה האפשרויות שלי

 ?האם יש עוד אפשרות

 

 

 באירוע מתמשך

 ארקנהקובץ אקסל לשם כך הכנתי לך . ה דורש מאיתנוזונלמד מה  נערוך רשימת משימות

 .תומישמ לוהינ ץבוק

 .איתו תעבדי בשלב הזה

 .מלאי כמה שיותר מפורט

 .נפתחתרמת חשיבות ורמת קושי את יכולה לבחור מתיבה , שימי לב עמודות רמת דחיפות

עמודת פעולות הכנה יש לפרטי את כל הפעולות ולשקול אולי חלק מהן הן משימות בפני 

 .עצמן
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 בסיום עברי לצעד הבא

יש לבצעם . רצוי לבצע אותם ביחד זוקהחהם לת 4-ו 3צעדים 

 .באופן קבוע ניתן גם לתרגל בקצרה

 

 תרגול הרפיה ונינוחות -3צעד 

 .לבצעו שלב זה הוא שלב קל ויש להקפיד

 יה הרפ

 .מצאי לך פינה נעימה ונוחה לשכב במשך כמה דקות ללא תזוזה

 ,תרגישי את הגוף נהיה כבד יותר ויותר  .תני לגוף שלך לשקוע

 .אפשרי לתחושות הגוף להעלות

 ?האם הן עוברות מקום? האם הן משתנות: עקבי אחריהן

איברי הגוף מלמטה למעלה בדגש של   לע הבשחמב ירבע -אם לא עולה שום תחושה

 .האיברים תייפרה

 .תאמרי לכל איבר ואיבר להיות כבד ורפוי

 

צאי להליכה ואז בצעי את . את מתוחה מידי, במצבים בהם את לא מצליחה לשכב להרפיה

 .תרגיל ההרפיה

 

 תרגילי נשימה -4צעד 

 .שוויוניתהשתמשנו בתרגיל נשימה שנקראת תרגיל נשימה  הריעצבשלב ה 1כבר בסעיף 

בלב בקצב  1,2,1הדוגמא בה השתמשנו היא לספור . 1:1נשיפה הוא היחס בין השאיפה ל

 .שניות שאיפה שלוש שניות נשיפה 1א "ז, של שניה למספר

 .והלאה 0:0, 4:4כשאת מרגישה נח עם התרגיל וקל אני מזמינה אותך לעלות במספר 

 .בכל שלב תקפת תרגול עד שאת מרגישה שהשליטה בנשימה נעשית קלה רלהישא

 

 .יש לתרגל באופן קבוע מידי יום או כמה ימים ניתן לתרגל אותו לפני השינה תרגיל זה

 .ניתן לתרגל אותו במעברים כמו חזרה מהעבודה ולפני היציאה שוב מהבית

 

 :תרגיל נוסף שאני רוצה לתת לך

 .1:2בתרגיל זה היחס הוא  -הכפלת הנשיפה

 .שניות נשיפה 6, שניות שאיפה 1לדוגמא הספירה מתבצעת כמו בתרגיל הקודם 
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 קבעי לעצמך זמן או מצאי כמה דקות פנויות ונסי את זה -שווה תרגול


