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STEPS

EmotionAid

(R)

for Managing our Emotions and Reactions
(R)
DuringEmotionAid
Times of Emergency

EmotionAid
(R)

aid for stress management
Is your heart Emotional
beatingfirst
fast
in times of stress or crisis? Does your breathing get shorter/fas
Is your body trembling? Do you feel confused, disoriented, anxious, panicky or helpless
These are natural reactions in times of stress. They can be calmed and changed on the sp
if we take the following steps:

, בלבול או חוסר התמצאות, אתם חשים רעד פנימי שמשתלט עליכם, קשה לנשום,האם בזמן לחץ הלב פועם במהירות
On a scale of 1-10 what is the degree of tension you feel now?
Above the scale of 6: Follow all the steps. Below 6: Go straight to steps 5 & 6.

 בסולם יש לבצע את השלבים הבאים6 מעל דרגה

10

Step 1

פרפר
.הניחו את כפות הידיים על הזרועות בהצלבה
, קחו כמה נשימות, פעם25 טופפו חליפות
9
. פעם25 חיזרו וטופפו חליפות

8

Stepבסיסי
2 קרקוע

 שימו,שימו לב לחיבור שבין כפות הרגליים לקרקע
 הביטו סביב וספרו.לב לתמיכה של הקרקע ברגלים
10  המשיכו ובחרו, חפצים שונים בעלי אותו צבע10
7 .חפצים שונים במרקמים שונים וצורות שונות

6

In a safe place, or any other place you are at: Cross your arm
and tap alternately with open palms on your arms until you
feel calmer.

Place your feet hard on the ground. Feel the support of the g
the same color, texture or shape.

Step 3

הרגעה וויסות עצמי
.הניחו יד אחד על הלב ויד שניה על הבטן
.שימו לב לנשימה

Put one hand on chest and the other hand on your your stom
Pay attention to your breath.
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חיבור למשאבים
כל דבר2 , חשבו על משאב,תחושת הרוגע
Stepחיזוק
5 לצורך
, חבר,זוג- בן:שמחזק ומרגיע אתכם
,טוב
לכם
שעושה
:
, מקום, תמונה נעימה,משהו שאתם אוהבים בעצמכם
 שימו לב להשפעה. פעילות מסוימת,חיבור רוחני
.המרגיעה שמשאב זה מעורר בכם

1

Pay attention to the sensations in your body.Notice one sen
at a time. Just be curious, with no judgment and give it time
release will happen spontaneously as a deep breath, a yawn
trembling, heat, warm sweat, goose bumps, spontaneous
laughter or crying.
www.healingtrauma.org.il . כל הזכויות שמורות. חרדה וטראומה, המרכז לטיפול במתח- )C) 2020

שחרור
 בחרו תחושה אחת בכל,שימו לב לתחושות בגוף
Step
4  ללא שיפוטיות ותנו,לגבייה
.לזה זמן
סקרנים4 היו,פעם
השחרור מתרחש באופן ספונטני באחת מהדרכים
 רטט ורעד, פיהוק, נשימה ספונטנית עמוקה:הבאות
 עקצוץ ונימול בגפיים, זיעה חמה, תחושת חום,בגוף
. גרגורי בטן, דמעות, צחוק,)(עור ברווז
3

In order to strengthen the sense of calm you have achieved
of a resource,something that makes you good, stronger or
calmer: a spouse, a friend, something you love about yourse
an activity, a place, a pleasant picture or a spiritual entity. No
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. קודם כל השתמשו בכלים הללו עבור עצמכם ולפני שאתם ניגשים לתת תמיכה לאחרים,זכרו
.כך תתגבר שרשרת החוסן ױכולות ההתמודדות ותמנע תגובת שרשרת מדבקת של פחד ולחץ
 תוכלו להחליט האם להשתמש בכולם או בחלקם, לאחר שהתנסתם ביעילות הכלים הללו,בנוסף
Remember, use these tools to calm yourself ﬁrst and then give support to
עד שתחושו הקלה ושינױ

This will enhance coping skills and resiliency and prevent a chain reaction

וטראומה
,במתח
לטיפולof
המרכז
whether
toחרדה
use all
or some
the :נוסף
stepsלמידע
until you feel relief and change.
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