
 

 

 

    

 :סובל/תתופעות הבאות את/ה הבאיזה מסמן/י לעצמך            

 כאבי ראׁש 
 בעיות שינה וריבוי חלומות בלהות 
  מתח שרירים באזור הצוואר

 והעורף
 כאבי שיניים ולסת 
 כאבים לא מוסברים בגוף 
 כאב בחזה 
 התכווצויות שרירים 
 עין(של שרירים טיקים מצמוץ ו( 
 עייפות 
 שינויים בתפקוד המיני 
 נשירת שיער ושינויים בשיער 
 שפעת לעתים קרובות 

 כאבי בטן 
  מחזור לא סדיר וכאבי מחזור

 קשים
 לחץ דם גבוה 
 כולסטרול גבוה 
 סכרת 
 דימום כרוני מהחניכיים  
 )אקנה )פצעים בעיקר בפנים 
 לחץ דם גבוה 
 בחילות 
 סחרחורות 
 גירודים בעור 
 עוד:____________ 

 :בשנה האחרונה תחוויאת/ה חווה או איזה מההתנהגויות הבאות            

 ת יתר )אכילה רגשית(אכיל 
 חוסר תאבון 
 התפרצויות זעם 
 קשיים חברתיים 
 שימוש בסמים או באלכוהול 

 עישון 
 עייפות תמידית 
 פעילות גופנית קושי בעשיית 
 קושי בתפקוד 
 עוד:______________ 

 :בשנה האחרונה חוויאו את/ה חווה איזה מצבי רוח            

 חרדה •
 עצב או דיכאון •
 אי שקט •
 חוסר מוטיבציה •
 בעיות מיקוד •

 תחושת אפטיה •
 קושי לנשום •
 עצבנות יתר או כעס •
 ______________:אחר •

 

 ך.בחייווה ח השאת/אני ממליצה לך לעבור על הרשימות ולזהות את התסמינים      

 

 

 



 

 

 

 

 הכלים שהוכחו מדעית כמפחיתי הלחץ באופן המשמעותי ביותר! 8לפניך 

 :שלךאת הכלים  בחר/י

הקרנת כאב ו חד או מתפרץכרוני, כאב מדובר באם : ומגע פיזי עיסוי .1

 85%ביותר מהשיטה שעובדת אני ממליצה על  לאזורים שונים,

 .מהמקרים

מטופלים סובלים מכאב שמקורו ר מהני בקליניקה, חלק משמעותי ביותמנסיו

 במתח שרירים גבוה.

ניתן   STB  (SOFT TISSUE BALANCING)  בטריגרים בטכניקת הטיפול

. את המקור של הכאב ולשחרריסודי,  הכי עמוק והכילהגיע למקור הבעיה, 

  .אותו מאזנתו רוגעל ת הגוףחזירה א, מורידה את המתחיםשיטה זו מ

 

, לאזן את לשחרר את הכאב 85%היחידה שמצליחה ביותר מהשיטה 

  .הגוף ולהחזיר את התחושות הטובות לגופך

 

 . STB  *TRIGGER POINT טכניקת איזון רקמות רכות

קיים כבר חודשים לשחרר את הכאב, גם אם הוא  ניתןבאמצעות שיטה זו 

 .ואפילו שנים

לחיצות  מצעותא"מפת הכאב" ובעל ידי בניית 

עדינות בנקודות טריגר שונות, אפשר לפתוח 

ולשחרר טריגרים שנמצאים ברקמות 

 לאיזון ונינוחות. גוף השרירים ולהחזיר את הו

הם כמו קשרים בתוך השריר טריגרים 

המונעים זרימת דם וחמצן, מורידים את 

החיוניות והתפקוד ואף מחלישים את 

  רים.השרי

   

 

 

 

 

 סיבי שריר                                                                 

 

 



 

 

 

 

 

 . נשימה עמוקה, מדיטציה, יוגה, טאי צ 'י טכניקות הרפיה כגון: .2

 

אשר כשצוחקים הגוף משחרר חומרים . שימוש בחוש הומור - הרבה צחוק .3

  גורמים קודם כל לתחושה טובה ומצב רוח טוב עוד יותר.

 הקיים בגוף וריד את הלחץמשחרר חומרים מרפאים ומרגיעים ומצחוק 

 בכמה רמות.

 

 .☺: אין צורך להסביר למה עם בני משפחה וחברים בילוי זמן .4

 

 .זו דרך מעולה להרגע קריאת ספר או האזנה למוסיקה :זמן לתחביביםלפנות  .5

באמצעות דרכים לניהול הלחץ שלך ולפתח המטרה העיקרית היא למצוא 

 . שגורמות לך להרגשה טובה פעילויות

 

 תסייעמאת השרירים ו משחררתפעילות גופנית  - פעילות גופנית סדירה .6

גם תסיח כגון כאבים פיזיים. היא להפחית את הנזקים הנגרמים עקב המתח 

 . כעסים ומתח מצטבראת דעתך ותאפשר לך לפרוק 

שבתורו יגביר את  -מתח בשרירים בפני עצמו עלול להגביר את המתח הנפשי 

 מתח השרירים. הפעילות תסייע לעצור את המעגל הזה.

יא" י צּוַרת ַהּגּוף הִּ נּוַח   כִּ פֶּ תְּ ים. המפוסׁש  ת ַהנֶּ נִּ פְּ בִּ ת מִּ  אגי משעול "לֶּ

 

אין צורך להסביר כמה  .מספיק לישוןכמובן שמומלץ  - שינה טובה ומספקת .7

  ממש טובשיעזור לכם לישון  ל מוזיקהסרטון שחשובה מנוחה טובה אבל הנה 

 

 שימו לב:

הדרכים הלא פעילות  כגון צפייה בטלוויזיה, גלישה באינטרנט או משחקי 

  מחשב נראות מרגיעות אך הן דווקא עלולות להגביר את הלחץ בטווח הארוך.

 

  בריאה ומאוזנת. תזונה. 8

  אסורים.צריכת אלכוהול, ושימוש בחומרים , טבק, עודף קפאיןהמנעות מ

 .פוד ואוכל מטוגן והמנעות מג'אנק אכילה של הרבה פירות וירקותכמובן 

https://www.youtube.com/watch?v=o-9T184mpY4
https://www.youtube.com/watch?v=o-9T184mpY4
https://www.youtube.com/watch?v=o-9T184mpY4

