
 
 
 

 ענו על 7 שאלות, חברו את סכום התשובות וגלו: האם לחץ משפיע עליכם?

 1. האם זה מרגיש לפעמים שאין לך כוח להתמודד עם כלום?
 1. לא, תמיד יש לי כוח לכל התמודדות שמגיעה

 2. לפעמים, יש אתגרים בחיים שאין לי כוח ואנרגיה אליהם
 3. כן, קורה לי הרבה שעולה לי המחשבה: ”אין לי כוח להתמודד עם זה עכשיו“

 
 2. האם הראש שלך עמוס במחשבות?

 1. בכלל לא, הראש שלי ממש רגוע ושקט רוב הזמן.
 2. לעיתים יש לי עומס מחשבות אבל לא כל הזמן.

 3. רוב הזמן אני מרגיש עומס של מחשבות, כאילו הראש שלי ממש עומד להתפוצץ.
 

 3. האם קל לך לנוח ולהטען בכוחות מחודשים?
 1. כן, קל לי לנוח ולהטען הכוחות חדשים מהר.

 2. חצי כוח, אני נח/ה אבל לא תמיד המנוחה מטעינה אותי בכוחות חדשים.
 3. ממש לא. קשה לי לנוח, להרגע, ואני בטח שלא מצליח/ה להתמלא בכוחות חדשים בקלות.

 
 4. האם יש לך הרבה מחשבות שליליות בתקופה האחרונה?

 1. כמעט ואין לי מחשבות שליליות.
 2. יש לי, אבל לא המון.

  3. כן הרבה פעמים עולות לי מחשבות שליליות או פירוש שלילי לסיטואציה.
 

 5. האם מתגנבת אלייך התחושה שמשהו נוראי עומד לקרות?
 1. אף פעם לא, אין לי שום הכרות עם התחושה הזאת.

 2. מידי פעם, אבל מאוד מהר הן עוברות לי.
 3.לעיתים/כל הזמן אבל מאוד קשה לי לעבור מהם למחשבות אחרות.

 
 6. האם קל לך להנות מהרגע או שזה דורש מאמץ?

 1. מאוד קל לי, שאני ברגע אני לא חושב/ת על שום דבר אחר.
 2. לפעמים קל לי ולפעמים אני מוצא/ת את עצמי מוטרד/ת מדברים אחרים.

 3. מאוד קשה לי. כמעט תמיד יש לי מחשבות נוספות בראש.
 

 7. איך היית מגדיר את התמודדות שלך עם לחץ?
 1. התמודדות מצויינת, רוגע זה השם השני שלי.

 2. התמודדות סבירה, לחץ קיים אבל זה לא נורא.
 3. התמודדות שדרושת שיפור, היית רוצה להרגיש יותר רוגע ושלווה ביומיום שלי.

האם לחץ משפיע עליי?



 תוצאות
 חברו את סכום הנקודות של התשובות שלכם.

  לדוגמא: בשאלה הראשונה עניתי את תשובה מספר 3 אז יש לי 3 נקודות.

 7-13 נקודות: 
 מדהים! מלך/מלכת הרוגע והשלווה.

 לחץ לא משפיע עלייך בכלל. את/ה במודעות לכל המחשבות והתחושות שלך,
 ושום תחושת לחץ לא תתפתח אצלך ללחץ כרוני.

 בבקשה גלה/גלי לי את הסוד שלך!
 

 14-18 נקודות:
 יפה מאוד!

 לחץ נוכח בחייך כמו שאצל כולנו אבל נראה שיחסית הכל בסדר כרגע.
 זה רק גורם לי לחשוב, לאיפה תרגול מיינדפולנס קבוע יכול להביא אותך?

 כי אין ספק שיש לך פוטנציאל אדיר להגיע למודעות גבוהה מאוד, לרוגע, שלווה וחיוביות שלא תלויים
 בשום דבר חיצוני.

 
 18-21 נקודות:

 זה נראה שיש לך מאבר עם תחושת הלחץ בחייך.
 זאת לא בושה, וייתכן שרובנו הגענו לתשובה הזאת.

 אבל אני רוצה להגיד לך - שלא קל לחיות ככה. וגם לא חייב.
קודם כל, והכי חשוב להיות מודעים לבעיה הזאת של תחושת הלחץ בחיינו.  

 כי רק כך, נוכל לנסות לפתור אותה.
תרגול מיינדפולנס קבוע (אפילו של רק 5 דקות ביום) יכול ממש לעזור.  

 לחצו כאן למעבר לתרגול מוקלט.
 
 

 תרגול מיינדפולנס ונוכחות הרגע יכול להפחית את תחושת הלחץ שלנו דרמטית ועוזר לנו
 להרגע כבר אחרי התרגול הראשון.

 
אני מזמינה אתכם לנסות להכניס את התרגול לחייכם ולראות את התוצאות תוך זמן קצר.  

לחצו כאן להיכנס להקלטה של תרגול מיינדפולנס ותורידו את תחושת הלחץ כבר עכשיו.  

😉 שלחו לי מייל חזרה על התוצאות שלכם! אני אשמח לשמוע 

https://vimeo.com/425799783

