תפקוד מסיר לחץ
איך מתמודדים עם
השגרה החדשה?

כולנו נמצאים בתקופה האחרונה
בסיר לחץ גדול המכיל שינויים בהרגלים ובמשימות
היום-יומיות לצד חוסר וודאות
במישורים כלכליים ,חברתיים ומשפחתיים.

כדי שנוכל להתמודד ולשחרר את סיר הלחץ אנחנו
צריכים לתכנן לעצמנו ,בכל ערב ,לו”ז ליום המחרת
המורכב ממשימות לטווח קצר ובינוני.
כך גם נחזיר לעצמנו את הוודאות והשליטה
וגם נרגיש יעילים ונפחית את תחושת המועקה.

משימות
מנטליות

קמים בבוקר  -מתח ולחץ עלולים להתבטא ב”חוסר אנרגיה”  ,כאשר הקושי העיקרי
הוא להתחיל את היום .לכן חשוב לקום בשעה סבירה ,להתרחץ ולהתלבש ולהתכונן
ליום פעילות גם אם נמצאים בבית.
חושבים ונהנים  -אימון מנטלי חשוב כמו אימון גופני .לכן נמצא משחקי חשיבה
הדורשים מאיתנו גם מאמץ אינטלקטואלי  -תשבצים ,סודוקו ,זיכרון ,טריוויה וכו’.

משימות
חברתית
משימות גופנית

שומרים על קשר  -מכינים רשימות של חברים ובני משפחה שכדאי לדרוש בשלומם.
ככה גם תשפרו את מצב רוחם וגם תשפרו את המצב המנטלי והפיזי שלכם.
שומרים על הרוח  -בהתאם לאמונתכם,
ננסה לעסוק גם בדברים שהם מעבר ל”כאן
ועכשיו”:תפילה ,קריאה ,הקשבה למוזיקה ,כתיבה
וציור שהוכחו כיותר אפקטיביים מצפיה ב”מסכים”.
נשימה והרפיה  -תרגילי נשימה והרפיה הוכחו
כאפקטיביים במישור המנטלי והן במישור הפיזיולוגי.
לכן נשלב  3-4פעמים בסדר היום תרגילי נשימה
והרפיה (ניתן למצוא הנחיות במרשתת) .אגב ,אם
ניתן לעשות זאת יחד עם המשפחה או החברים בזום
האפקט יהיה גדול יותר
פעילות אירובית -פעילות גופנית אירובית קבועה משפרת
את יכולת הריכוז ומפחיתה את תחושת החרדה .לכן נשלב
בסדר היום פעילות גופנית אירובית של  20דק’ לפחות.

חשוב לזכור -תחושות “סיר הלחץ” בתקופה הזו היא נורמלית לחלוטין .אם נלחץ מכך שאנחנו
לא נרגעים רק ניצור מצב של “לחץ על לחץ” .לכן ,נקבל את העובדה שזה המצב כרגע וננסה
להגדיל את הטווח והאפקטיביות של הפעילות שאנחנו יכולים לבצע גם תוך כדי הלחץ
ומשפרים את מצב רוחנו .וחשוב לא פחות – אם אתם או בני משפחתכם נמצא במצוקה קשה
שלא מאפשרת תפקוד או מובילהצלהתנהגות חריגה ומזיקה ניתן לפנות לסיוע נוסף למוקד
הרשות המקומית או לקווים החמים המתפרסמים בתקשורת.

