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האורח הבלתי קרוא הזה מגיע לבקר אצלך בכל ערב פסח מחדש; הלחץ. והוא מעכיר 
את האווירה ופשוט מפריע לעבוד • הגב' ר. יוסקוביץ, מאמנת אישית, והגב' ז. רוז, מנחה 
יוצאות אתך אל שדה הקרב ומסייעות לך להילחם  ומאמנת אישית לאורח חיים בריא, 

בלחץ ולנצחו • וגם ראיתי את הלחץ

 | י. היידה | 

למה את מדמה את ערב פסח?
קונוטציות  מעורר  פסח  ערב  אצלך  אם 
זהוב  חול  רגוע,  תכול  ים  של  נינוחות, 
מיועדת  לא  הזו  הכתבה  חמימה,  ושמש 
המשיכי  אותה;  שתקראי  חבל  בעבורך. 
האלו,  הימים  של  מהפסטורליות  ליהנות 
ומרפות.  עמוקות  בנשימות  רגע  כל  ונצלי 
ים סוער,  פירושו  ערב פסח  אבל אם אצלך 
סערה  להטביע,  המאיימים  גבוהים  גלים 
לך  מומלץ  וסוחפת,  מפחידה  אימתנית, 
לידייך  לקרוא את הכתבה הבאה, שמגיעה 
ייתכן  החג.  התקדש  לפני  שבועות  כשלושה 
או  הצלה  קרש  בס"ד  בה  למצוא  שתוכלי 

גלגל ביטחון. 
הגב' ר. יוסקוביץ, מאמנת אישית, והגב' 
חיים  ומאמנת אישית לאורח  רוז, מנחה  ז. 
ועצות איך למנוע את  נותנות טיפים  בריא, 

הלחץ הגדול וכיצד להתמודד עמו בשטח.

יש לי תכנית
"ערב פסח הוא תקופה לחוצה, נקודה", 
את  לשנות  אפשר  "אי  נחרצת,  א.  גב'  כך 

האקסיומה". 
נוטות  "רבות  יוסקוביץ:  ר.  הגב' 
המוטל  העול  שבהם  אלו,  בימים  להילחץ 
להתפלל  יש  כל,  ראשית  גדול.  כתפינו  על 
לסייעתא דשמיא מיוחדת בתקופה זו. שנית, 
חשוב לדעת - ניתן למנוע את הלחץ והמתח 
לכל  אותם  לצמצם  לנסות  או  אלו,  בימים 
נכון.  בתכנון  טמון  הסוד  לדעתי,  הפחות. 
מי שחשוב לה להגיע לפסח ברוגע ובשלווה, 
תכנון  בתכנון מוקדם.  זמן  צריכה להשקיע 
אין  לכן  זמן,  ובזבוז  מיותר  לחץ  מונע  נכון 
עבודה.  תכנית  הכנת  על  אופן  בשום  לוותר 
לעצמה,  אחת  כל  תכין  העבודה  תכנית  את 

בהתאמה מלאה לצרכיה האישיים.

תנאים  משלה,  צרכים  אחת  לכל 
דורשת  שהיא  הספקים  רמת  לה,  ייחודיים 
מעצמה, סיוע מהילדים / עוזרת הבית - או 
תיבנה   - אלו  בתנאים  בהתחשב  ועוד.  לא 
יש לבנות לוח  התכנית האישית. לצורך כך 

גרנט. 
מהו לוח גרנט?

עד  לנו  נותרו  ימים  כמה  בודקים  אנו 
לנו  נותרו  אם  תואם.  לוח  ומכינים  לפסח, 
יום  בכל  ציר.  על  אותם  נסמן  יום,  עשרים 
נרשום מה אנו מתכננות לנקות. ככל שנשקיע 
זמן רב יותר בעריכה יסודית של הציר, כך 

נחסוך לנו זמן בניקיון ובהתארגנות.
בכל ערב נבדוק את התכניות הרשומות 
הנקודה  את  ונפרט  המחרת,  ליום  בציר 
יום   - בלוח  לי  רשום  לדוגמה:  שנבחרה. 
יושבת ערב  שלישי לנקות את המקרר. אני 
 5  = המקרר  ניקיון  פירוט:  ורושמת  קודם 
מדפי זכוכית, 6 מדפים של הדלת, 3 מגירות, 
לפרק את מסילות המגירות. מקפיא - מדף 

כבנות 
מלכים

בערב פסח
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ניקיון  החריצים,  את  לשאוב  תחתון 
פנימי, חיצוני וכו'.

כעת אני מפרטת: מתשע עד עשר בבוקר 
- לפרק את המקרר. מעשר עד אחת עשרה - 
לשטוף את חלקי המקרר באמבטיה. מאחת 
בסיס  את  לנקות   - עשרה  שתים  עד  עשרה 

המקרר והדלתות וכו'. 
אהיה  כך  יותר,  ממוקדת  שאהיה  ככל 
לפרטי  שאתכנן  לאחר  פחות.  מופתעת 
פרטים, לא תתרחשנה הפתעות לא נעימות. 
המקרר,  לניקיון  שעתיים  אקציב  לא 
אלא  שעות,  ארבע  אותו  אנקה  כשבפועל 
עליי  שיהיה  הזמן  את  נכון  להעריך  אצליח 
של  זה  בשלב  לפעמים,  לניקיון.  להקדיש 
ברירה,  לי  שאין  אגלה  העבודה,  פירוט 
לצורך  ליומיים.  העבודה  את  לפצל  ועליי 
של  העבודה  בתכנית  להתגמש  אצטרך  כך 
יום אחר, קליל יותר... ככלל, מומלץ לשבץ 
בתכנון המקדים של לוח הגרנט יום עבודה 

מסיבית, ולמחרת יום קל יותר, לסירוגין.

ישיבות צוות משפחתיות
"הילדים שלי כבר גדולים; הם רוצים 
בכל  שלוליות  ויוצרים  הקירות  את  לנקות 
ומחזירים  הספרים  את  מנקים  הבית, 
ואחר  ומתרגזים,  רבים  נוקה,  שלא  למדף 
כך אני שומעת, שמומלץ לשתף את הילדים 

בניקיון הבית..."
זוהי  בניקיון?  הילדים  את  לשתף  האם 
שאלה שכל אחת צריכה לשאול את עצמה. 
היא  האם  בהם,  להיעזר  רוצה  היא  האם 
מוכנה לשלם את המחיר הכרוך בכך?! אם 
את מצפה לעזרה מהילדים, מומלץ לאסוף 
לאסיפה  רלוונטית,  שעזרתם  הילדים,  את 
'ועדה  לאסיפה:  לקרוא  אפשר  מקדימה. 
מכבד.  שנשמע  אחר,  שם  כל  או  מכינה', 
בתוספת  נחמדה,  באווירה  יחד,  יושבים 
ומבקשות  בתחנונים  באות  לא  אנו  כיבוד. 
מהילדים את העזרה, אלא מציבות בפניהם 
עובדות יבשות; יש כך וכך עבודה עד לפסח, 
שיחול בעוד עשרים ימים, איך אתם מציעים 

לקדם את העבודה?

י  נ א
הרעיונות  את  רושמת 
את  מעלים,  שהילדים 
העצות שלהם - משתפת 

מניסיונה  יוסקוביץ  הגב' 
האישי - קודם כל, כי לילדים 

מאוד,  טובות  עצות  כלל  בדרך  יש 
רצינית.  אווירה  להשרות  כדי  ובנוסף 
תפקידים  אילו  מציין  ילד  כל  בהמשך, 
בודקים  עצמו.  על  ליטול  מעוניין  הוא 
אם התפקידים הגיוניים, האם נשאר ילד 
שישמור על הקטנים, האם המטלות אכן 
תואמות ליכולת הילד המציע וכו'. גם את 
עזרת הילדים חשוב לשלב בלוח התכנית.

משתדלת  שאני  חשובה,  נקודה  יש 
אסיפה:  באותה  הילדים  בפני  להעלות 
שילד  במקרה  לעשות,  מציעים  מה אתם 
לו  אין  כי  מסיים,  ולא  לנקות  מתחיל 
זמן? אני מנסה להוביל אותם  או  כוחות 
לתשובה, שחשובה בעיניי: שתהיה ערבות 
במקרה  הדדי,  סיוע  שיהיה  הילדים,  בין 

הצורך.
בסוף האסיפה אני מודיעה להם מתי 
שבוע  תחילת  הבאה:  האסיפה  תתקיים 
ורמת  הצורך  לפי   - יומיים  עוד   / הבא 

המוטיבציה של הילדים.

ספונטני או מתוכנן?
נראה  לא  ספונטני,  טיפוס  "אני 
לרדת  מתוכננת...  להיות  שאסתדר  לי 

לפרטים"... 
וארגון  שתכנון  אנשים  יש  ספק,  אין 
מובנה אצלם, והם יתחברו לתכנית וייצמדו 
אך  יותר...  קשה  יהיה  לאחרות,  אליה. 
ומומלץ  כדאי  שבינינו,  לספונטניות  דווקא 
כן,  כמו  גרנט.  ללוח  להיצמד  להתאמץ 
חשובה כאן משמעת עצמית. מי שתכונה זו 
אנשים  שתחפש  כדאי  אצלה,  חזקה  אינה 
חיצוני;  שוטר  כמו  פעולה,  עמה  שישתפו 
חברה / אמא / אחות, שתתעניין בסוף יום 

אם עמדה בהספקים.
הלוח,  את  לבנות  המתקשות  נשים 
תוכלנה לבקש עזרה ממישהי חיצונית. אך 

כמובן, חשוב שהלוח יתאים לנתונים של מי 
לעבודה  המסייעת.  של  ולא  לפיו,  שתעבוד 
זוג  בת  או  חברה  למצוא  ניתן   - חווייתית 
ולעבוד במקביל, זה מדרבן ומעודד עקביות.

"בכל שנה מחדש, פסח מצליח להפתיע 
שום  אחרון,  הרגע  של  טיפוס  אני  אותי! 
טבלה לא תעזור לי, כי כבר מאוחר מדי"...

בונה  האחרון,  ברגע  שמתעוררת  מי 
בלוח  האחרון'...  הרגע  של  'לוח  לעצמה 
להספיק  שיכולים  מה  את  מכניסים  הזה 
דברים  להכניס  מנסים  לא  האחרון.  ברגע 
כזה  במקרה  שלי  ההמלצה  ריאליים.  לא 
הוא  המטבח  כי  במטבח!  להתחיל   - היא 
כמובן,  בניקיון.  והקריטי  החשוב  החדר 
חייבים לדעת לוותר על ניקיון קירות הבית, 
גם  מוכרים  בחדרים.  העליונים  הארונות 
במיוחד,  חשוב  הלוח  תכננו...  שלא  דברים 

הגב' ר. יוסקוביץ בעצה פרקטית לרגע 
האחרון: ככל שנשתדל להתארגן מוקדם, יש 
דברים שלא נצליח להקדים. לא נוכל לבדוק 
חמץ יומיים מראש, גם לא לערוך שולחן ליל 
תמיד  שנשארים  דברים  יש  באדר.  הסדר 
לסוף הרשימה. כדי להימנע מהלחץ שברגע 
של  רשימה  מראש  לי  מכינה  אני  האחרון, 
הדברים, שיש צורך לעשות בנקודת הסיום. 
מוקדם,  הרשימה  את  להכין  מתחילה  אני 
ברשימה?  כתוב  מה  ופנויה.  רגועה  כשאני 
הטבעות,  את  להכשיר  הטלפון,  את  לנקות 

למכור חמץ וכו'.

רשימת
'הרגע האחרון'
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שלא נתעורר בערב החג ונגלה שלא הספקנו 
דברים חשובים במיוחד.

 

יש לי סדר עדיפויות
"יפה. הכנתי תכנית מרשימה. ומה עם 
הספקתי  לא  אם  ומה  מסודרות?  ארוחות 
ואופן את העבודה המתוכננת,  בשום פנים 
לישון  אלך  האם  אתמול,  וגם  היום  גם 

כשהחמה זורחת?"
לפני  חזון,  כתיבת  על  ממליצה  אני 
 - הניקיונות  של  הקלחת  לכל  שנכנסים 
אומרת הגב' ר. יוסקוביץ. בחזון נכתוב - איך 
אני רוצה שייראה ערב הפסח שלי? מה אני 
מצפה שיקרה? אחת תרצה לגמור עד ראש 
חודש ניסן את כל הבית, חוץ מהמטבח או 
כולל המטבח. אחרת תעדיף להתארגן לפסח 
ואז  לשגרה,  להפריע  לא  האחרון,  ברגע 
הבית  מבני  כשכל אחד  הבית,  על  להסתער 
הבית   - סוער  שבוע  בתוך  חדר.  על  אחראי 
לאופיו  שמתאים  ומה  אחד  כל  לפסח!  נקי 

ולתנאים שלו.
לערכים  והעדפה  דגש  ניתן  בחזון 
חשוב  לאחת  אישי;  באופן  לנו  החשובים 
לא לפגוע בכבוד הילדים, גם לא בילד שלא 
ניקה, או בילד שניסה לנקות ויצא מלכלך, 
לעיני אחיו.  לו  ולא תעיר  בו  היא לא תפגע 
 - רגיל  יום  סדר  על  להקפיד  חשוב  לאחרת 
לקום בזמן, ללכת לישון כרגיל, להקפיד על 
שלוש תפילות ביום. אחרת רוצה לשחרר את 
הילדים לשעתיים בכל יום כדי ללכת ללמוד. 
אם נתעכב ונתעמק, נגלה שיש לנו ערכים 
רבים, יותר ממה שנראה במבט ראשון. יש 
שחשוב לה המטבח - יסודי מאוד, על חשבון 
תהיה  שלא  מעדיפה  אחרת  החדרים.  שאר 
מי  יש  ידיה.  תחת  עברה  שלא  בבית  פינה 
משביעות,  תהיינה  שהארוחות  שמעדיפה 

פחות או יותר...
אני באופן אישי - מגלה הגב' יוסקוביץ - 
גיליתי כי הערך שחשוב לי מאוד הוא הסדר. 
הסדר  יישמר  פסח  בערב  שגם  לי,  חשוב 
בלגן,  יצטבר  שלא  משתדלת  אני  בבית. 
אני  הביתה.  חוזרים  כשהילדים  במיוחד 
שמה את כל שאריות העבודה שלא סיימתי 

בפינה סגורה, במרפסת, במגירה...
תיכף  חוזרים  והילדים  ארון,  התחלתי 

מהקייטנות? אני נמנעת מלהשאיר בלגן 
יודעת שהילדים  אני  על המיטה.  גדול 

אשלם  ואני  יבלגנו,  ייגשו, 
ביוקר.  כך  על 

שאני  המחיר 
לשלם  מוכנה 

פינה  הוא 

בזריזות  מעבירה  אני  לשם  מבולגנת,  אחת 
את כל הבלגן...

אוותר  לא  שעליהם  שהערכים  חשוב, 
יהיו לי ברורים, ויהיו כתובים לי על גבי דף, 
כדי למנוע קונפליקטים שעלולים להתעורר 

תוך כדי.
הארה חשובה נוספת: יש לזכור, שערב 
ויש  המידות,  עבודת  של  זמן  הוא  פסח 
ולא  נתאמץ,  לכן  בעניין!  רבים  ניסיונות 
נוותר על הדברים החשובים לכולנו באמת. 

ביום  סוכות,  מערב  אתארגן  אם  "גם 
שבו אני מסיימת לנקות את המקרר - אני 

נכנסת ללחץ"...
ב'פינת  לאכול  מסיימים  "כשהילדים 

החמץ', אני נלחצת"...
לא  אני  המטבח,  את  "כשמכשירים 

מצליחה להישאר רגועה"...
יש שלב שהוא מלחיץ ברמה  אין ספק, 
משמשים  והמצה  כשהחמץ  מסוימת, 
מי  יוסקוביץ.  הגב'  מסכימה   - בערבוביה 
שמרגישה שהיא בלחץ לא נורמטיבי, ייתכן 
שיקל עליה לדבר עם סמכות רוחנית, לברר 
מה באמת צריך לנקות מבחינה הלכתית. גם 
בעבודת  חיזוק  וכן  לעזור,  יכול  מוסר  ספר 

המידות.

 

בשלווה, ברוגע, בשמחה
עצות  יש  ומנחה,  מאמנת  רוז,  ז.  לגב' 
הלחץ  עם  להתמודדות  ויעילות  פרקטיות 
כמה  הנה  לחוצים.  לזמנים  רוגע  ולהכנסת 

מהן, לדוגמה:
• שינוי 'הדיסק' המתנגן בראש. כאשר 
במוחנו  חולפות  לחוצות,  או  מתוחות  אנו 
לדיסק  בדומה  שליליות,  מחשבות  אלפי 
שמע, שמסתובב ומתנגן ללא הפוגה ברקע: 
משהו  אשכח  אולי  הכול,  אספיק  לא  אני 
הבית,  לכל  פירורים  יעבירו  הילדים  חשוב, 
כל העבודה שכבר עבדתי - התלכלכה, ועוד 
)כל אחת מכירה את המחשבות המלחיצות 
כאלו  שליליות  מחשבות  בעקבות  אותה(. 
מגיעה תחושת הלחץ. כדי להפסיק את זרם 
יש  האפשר,  ככל  מהר  השלילי  המחשבות 
לעצור  ובכך  אחר,  מחשבות  לתדר  להיכנס 

את ה'דיסק' השלילי המתנגן בראש.

החיובי,  לדיסק  שונות  אפשרויות  יש 
אמרות  לומר  ניתן  לעצמנו.  נשמיע  שאותו 
האמרה  כדוגמת  ידועים,  ופתגמים 
או  מסוכן',  לא  אבל  מלחיץ  'זה  המוכרת: 
למשל האמרה הנודעת הבאה: 'אם אין לי 

מה שאני רוצה, ארצה את מה שיש לי'.
מרגיעים,  משפטים  לנצל  אפשר 
ושל  שלנו  העבר  ניסיון  על  המתבססים 
אחרים, שאותם נוכל לחבר בעצמנו בצורה 
רוגע,  עלינו  משרים  הם  אם  ולשנן,  יזומה 
והכול  דומה,  במצב  נתקלתי  'כבר  כמו: 
הסתדר על הצד הטוב ביותר', 'יש לי רצון, 
'אין  לפתרון',  ה' את הדרך  בעזרת  ואמצא 

בעיות - יש פתרונות!'
כמו כן, מומלץ להשמיע לעצמנו 'דיסק' 
הטוב  כל  על  להקב"ה  הודיה  הודיה.  של 

שהוא משפיע עלינו.
באמירה:  גם  ולהתחזק  להתעודד  ניתן 
'זה זמני!' לאחר שנאמר לעצמנו את 'מילות 
הקוד' האלו ודומותיהן, יקבל העניין פעמים 
רבות פרופורציה נכונה. אנחנו נירגע, ונקבל 

כוחות לעבור את התקופה ולהמשיך.
כמיטב  עושה  'אני  פלאים:  קוד   •
במה  לשמוח  לנו  יאפשר  זה  קוד  יכולתי'. 
שהספקנו.  מה  על  סיפוק  ולהתמלא  שיש 
כל אחת יכולה להעיד, כי כאשר היא חשה 
סיפוק ומרוצה מעצמה, היא מסוגלת לעבוד 
ולהספיק יותר, מתוך שמחה, מרץ ורעננות. 
מרוצה  אינה  היא  כאשר  זאת,  לעומת 
מעצמה, היא מרגישה שאין לה חשק לעשות 

דבר, והרגשה לא נעימה מציפה את הלב.
יש  מאתנו  לחלק  קורה?  זה  מדוע 
גב'  קשוח".  "בוס  מעלינו  יש   - קשה  בעיה 
נתאר  היכרות.  עמו  לערוך  לנו  מציעה  רוז 
אינה  העבודה  במקום  שהבוסית  לעצמנו, 
היא  משקיעות,  שאנו  ככל  לעולם.  מרוצה 
איננו  לעולם  ומלחיצה.  ביקורתית  עדיין 
האם  טובה.  מילה  ממנה  לשמוע  זוכות 
שלא!  מובן  אצלה?  לעבוד  חשק  לנו  יהיה 
סביר שנחוש חוסר חשק ומוטיבציה להגיע 
לא  שהעבודה  וחומר  קל  אפילו,  לעבודה 

תיעשה בשמחה ובמלוא התפוקה.
עצמה!  של  הבוסית  היא  אחת  כל 
למעשה, הצרה גדולה בהרבה, שהרי במקום 
העבודה נמצאים שמונה שעות לכל היותר, 
ומעודדת.  נעימה  לסביבה  הביתה  וחוזרים 
לך  ויש  עצמך,  של  הבוסית  את  כאשר  אך 
יותר...  קשה  המצב  לביקורתיות,  נטייה 
מסתובבת  את  היממה  שעות  בכל 
חולפות  מחשבות  כשאלפי 

בראשך!



21מרוה לצמא | פרשת תזריע

של  טיפוס  איזה  מהצד:  לעקוב  נסי 
בוסית את בעבור עצמך??? האם את בוסית 
ביקורתית בלבד, או גם מחמיאה מדי פעם? 
סבר?  חמורת  או  מחייכת  בוסית  את  האם 
כל  על  וכועסת  שצועקת  בוסית  את  האם 
טעות, או מבינה שכולנו בני אדם? ואולי את 
בוסית, שעל הצלחה קטנה אפילו - טופחת 
על השכם, כזו שמעריכה ומוקירה כל הישג? 
טובה  אווירה  שיוצרת  בוסית  את  האם 

סביבה?
וגם  הבוסית  את  להחליף  יכולות  איננו 
יכולות  אנחנו  אך  העובדת,  את  לפטר  לא 
הפנימית  הבוסית  של  אופייה  את  לשנות 
את  לשנות  אותה,  לשדרג  ניתן  שלנו. 
והמחשבות  השדרים  הרגשות,  האמירות, 
תשתנה  אלו,  שינויים  בעקבות  עלינו.  שלה 
בס"ד ההתנהגות שלה, והיא תתחיל להאיר 

פנים ולהיות רגועה יותר.
מהיום, כבוסיות טובות יותר של עצמנו 
יכולתי  כמיטב  עושה  'אני  לומר:  ,נלמד 
הספקתי  'לא  )במקום:  שלי'  בתנאים 
הרבה'(. 'יש בי חלקים טובים יותר וטובים 
אינו  אחד  אף  אחת.  כל  אצל  כמו  פחות, 
מושלם'. 'מיום ליום אני הולכת ומשתפרת'. 

'עשיתי השתדלות, וה' עזר לי'.

כשהזאטוטים
"עוזרים" לנקות

איך  משהו?  להספיק  אפשר  "איך 
בן הארבע  ה'גדול' שלי  לנקות, אם  אפשר 
בבית,  פירורים של חמץ  לי עשרה  החביא 
זוכר  לא  הוא  ועכשיו  בגן,  למדו  שהם  כמו 

איפה החביא...
לחומרי  להגיע  מנסה  השנתיים  בן 
הניקוי, ובת השנה זוחלת מפינת החמץ לכל 

רחבי הבית?"
שנים  יש   - רוז  ז.  הגב'  מסכימה   - אכן 
עמוסות וטרודות, שבהן אנו עובדות קשה, 
ואחרי שהשקט שורר בבית - לא נשאר לנו 
אלא לאגור כוחות ליום הבא... פעמים רבות 
וחוסר  רוח  אנו חשות במצבים כאלו קוצר 
מסגור  בשיטת  להשתמש  מומלץ  שקט. 
מחדש; במקרה הזה, מסגור מחדש של זמן. 
כך נוכל לקבל פרספקטיבה חדשה על המצב. 
דמייני: מה תאמרי לעצמך בעוד עשרים 
ה'  בעזרת  יהיו  כבר  הילדים  כאשר  שנה, 
תיזכרי  ואת  עצמם,  משל  משפחות  בעלי 
בימי ילדותם? ממרומי גיל הארבעים פלוס, 
מהעבר  הצעירה  לאישה  תיתני  עצות  אילו 
ובנחת? אולי  כדי להכניס את הפסח ברוגע 
תחשבי, שעדיף בשנים אלו לוותר על ניקיון, 
שהוא מעבר למה שדורשת ההלכה? עד כמה 
ייראה לך מוצדק לקחת קשה כל כך טביעות 

אצבעות על הקיר שסיימת הבוקר לנקות?

לקבוע  נצליח  מחדש,  נמסגר  כאשר 
במשימות  עדיפויות  סדר  לעצמנו 
שברצוננו לבצע, ולבצען בהתאם לדחיפות 
הילדים  שבהן  בשנים  שלהן.  ולחשיבות 
קטנים, נוכל לנקות את המינימום הכרחי 
הלב  ותשומת  הואיל  לכך,  מעבר  ולא 
לנו  חשובה  הנפשית  ולבריאותם  לילדים 

יותר.

לנצח את הבלגן
ונשארו  רבה,  עבודה  עוד  לי  "יש 
שום  אין  השנה;  בלוח  מעטים  ימים 
הסדר  לליל  להגיע  שאצליח  סיכוי 
בעוד  אזכר  בוודאי  אני  ובכלל,  מוכנה. 
עבודות רבות ששכחתי / לא סיימתי. מה 

יהיה???
אלו   - בס"ד'  'אסתדר  בסדר',  'יהיה 
שכולנו  אופטימיים,  אנשים  של  אמירות 
אנו  כאשר  במחיצתם.  נוח  מרגישים 
אומרים משפטים אלו לעצמנו, גם אם אין 
להם כיסוי, נרגע משהו בתוכנו. גם כשלא 
פירטנו איך נסתדר ואיך נפעל, אמירה זו 
בבית,  לפנים.  החיוך  את  מחזירה  פשוט 
מגיעות  אנו  שאליו  מקום  בכל  בעבודה, 
נביא  בסדר'!  יהיה  'אנשי  להיות  כדאי   -
עמנו אנרגיה חיובית, אופטימיות ותקווה 

לכל מקום.
אבל  החדרים,  את  לנקות  "התחלתי 
כלים  הוצאתי  למטבח;  עברתי  באמצע 
לערוך  שתכננתי  נזכרתי  ואז  מהארונות, 
ואני  חוגג,  הבלגן  קניות.  הצהריים  אחר 

לא מוצאת ידיים ורגלים"...
לשאול  נוהגים  מצליחנים  אנשים 
'מה המטרה שלי?' התשובה  עצמם:  את 
להם  ומאפשרת  בחיים,  אותם  מובילה 
טובה  ובצורה  מרבית  ביעילות  לתפקד 
כדאי  מתמקדים.  הם  שבו  בתחום  יותר, 
לאמץ את שאלת המפתח הזו, וכך להימנע 
ממצבים של היסוס, חשש, התלבטות, אי 

נעימות. 
לא  ועדיין  ניסן,  חודש  ראש  "כבר 

שלי.  המקוריות  מהתכניות  חצי  הספקתי 
איך בזבזתי את הזמן? למה לא הייתי יעילה 

יותר? עכשיו אני משלמת את המחיר"...
משפט יפה, ששמעתי ואימצתי לעצמי: 
אל  מלח.  נציב  נהיה  אחורה,  שמסתכל  מי 
זה  מאחור,  שקרה  מה  על  כך  כל  תתעכבי 
כשהפנים  לכי  מלפעול.  אותך  ישתק  רק 

קדימה... היי אופטימית לגבי העתיד.
"בדיוק בתקופה הכי לחוצה, הקטן שלי 
מוציא שיניים. הוא בוכה, ולי אין סבלנות 
בן החמש מסרב בכל  וזמן להתפנות אליו. 
ערב ללכת לישון ללא סיפור ממני, הוא לא 

מבין שאין לי זמן! אין לי סבלנות!"
בדקות  לחשוב,  ממליצה  רוז  ז.  גב' 
הערכים  מהם  לעצמנו  ולהגדיר  שקט,  של 

זו  ובתקופה  כללי,  באופן   - לנו  החשובים 
של חיי ומשפחתי. יש ערכים שהם בעדיפות 
עליונה - חינוך הילדים, הרגשתם, בריאותם 
נמצאות  אלו  כל  לצד  ושלוותם.  הנפשית 
לו,  ומחוצה  בבית   - השוטפות  העבודות 
לפעמים גם לימודים, וכמובן - משימות ערב 
הפסח. כדאי לשים לב, אילו מהפעולות שאנו 
הערכים  את  משרתות  היום  במשך  עושים 
להוסיף  יש  לעתים,  ביותר.  החשובים 
החשובים,  בתחומים  ומעשים  פעולות 
וראיית  רגישות  תוך  באחרים,  ולהמעיט 

התמונה המשפחתית והאישית הכוללת.
כזה,  מחשבה  שבסגנון  להניח,  סביר 
אנו  וכי  זמן,  לנו  שהתפנה  פתאום  נגלה 

חשים סבלנות רבה יותר לבני הבית.

טכניקות להרפיה 
גופנית ונפשית

את  לשמוע  לך  שהזדמן  ייתכן  רוז:  גב' 
האמירה: 'מה את עצבנית? תירגעי' - פעמים 
רבות, לא דווקא בערב פסח. אמירה כזו עלולה 
להכעיס יותר מאשר להרגיע, כי לרוב, מי שהוא 
עצבני - אינו נהנה להרגיש כך, הוא פשוט אינו 
הרפיה  הרעה.  הרגשתו  את  לשנות  איך  יודע 
פיזית משפיעה על הפן הנפשי והרגשי, שהרי 
מומלץ  לזה.  זה  קשורים  והנפש  הגוף  כידוע, 
- הרפיה  וליישם טכניקות של הרפיה  ללמוד 
הרפיה  של  תחושה  על  המשפיעה  גופנית, 
ללמידה  וקלה  פשוטה  בדרך  מדובר  נפשית. 
הממלאת  מהנה,  תחנה  היא  הרפיה  וליישום. 

אותנו אנרגיות טובות, רוגע ושלווה. 
מלבד  מבריאה,  להרפיה  אחת  דרך  הנה 
ארוכות  נשימות  של  הנודעת  הטכניקה 

ועמוקות:
נוח.  בחדר  או  בטבע  נעים,  ביום  רגיעה 
למקום  או  לחדר,  להיכנס  לעצמך  אפשרי 
אחר בבית או בחיק הטבע, שנוח לך לשהות 
בו. שבי בתנוחה נוחה, אפשרי לעצמך לעצום 
לעצמך  אפשרי  לנשום.  ורק  העיניים,  את 
לב  שימי  ביותר.  לך  הנעימה  בצורה  לשבת 
כל  ועם  ויוצא,  נכנס  ויוצא,  נכנס  האוויר  כיצד 
חושבת  את  רגיעה.  לתוכך  נכנסת   - נשימה 
נוספת,  נשימה  לוקחת  'רגיעה',  המילה  על 
של  תחושה  ויותר.  יותר  רגועה  ומרגישה 
בגלים-גלים.  אותך  מציפה  ונעימות  קלילות 
אפשרי לעצמך לשבת כך כעשר דקות, כשאת 
קשובה יותר ויותר לגופך הפנימי ולשקט שלך.

בעקבות  חשים  שבה  העמוקה,  ההרפיה 
הרפיה של עשר דקות, שווה, לדעת החוקרים, 
אפשר  לכן  מרגיעה.  שינה  של  לשעתיים)!( 

לחסוך באמצעותה זמן של מנוחה.


