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 מאת ד"ר בריאן קליינברג -  מותאמת במשרד שלך תוכנית רווחה אישית

  

מתמשכים. קצרים ומצבי כאב בטיפלתי ו בה ניהלתי 1983שנת שהחלה ב קרירה שליב מתחיל הסיפור שלי
מחלות. מניעת ובשלד כיצד למנוע פגיעה שלי,  הלקוחות והמטופליםלימדתי את במשך כל שנותיי המקצועיות 

שלושה במשך שלי . זה מסר שהבאתי למשרדי החברה ומתמיד  זמא מניעה הוא התשוקה שליהמסר של 
מניע אנשים לקחת האימון בריאותי הכולל חינוך חלק בלתי נפרד של הייעוץ הארגוני שלי הוא עשורים ויותר .

ופרודוקטיבי  בריאאורח חיים בלחיות בכל הגילאים  אנשיםעבור . זהו כלי רב עוצמה אחריות אישית לרווחתם
, וסביר יותר שיישאר עם סבירות נמוכה להיעדרות מהעבודהאדם מעורב יותר ארגון זוכה להכזו  בגישהיותר. 

גם לארגון  שונותנאמן. ההשקעה בכוח עבודה בריא מביאה תשואה בריאה בדרכים בריא ובמשך שנים כעובד 
 .וגם לפרט

תוכנית זו,  מותאמת אישית עבורך  ריאות שלך בידיים שלך"."בחירה ושינויים: הבשבניתי נקראית התוכנית 
 .אחריות אישית על בריאות ורווחהאת החשיבות של  המדגישו ,במקום העבודה שלך כתנערו

תוכנית הבריאות שלי בוחנת בעיות בריאותיות פיזיות, נפשיות ורגשיות, כולל כושר, תזונה, לחץ ותנוחה 
 יםיותר מודעלהיות  היא לחנך ולהניע אנשיםהתוכנית  בעבודה ובבית. ההתמקדות של(ישיבה, עמידה) 

ושיפור הריכוז ומחלות בשלד וכן, טובה יותר, הפחתת פציעה ה םולנקוט צעדים מעשיים להבטחת בריאות
 במקום העבודה.  יעילותוה

יותר ממה שאנשים  ,גורמת לבעיות בריאותיות כרוניותבמשרד (ואף יותר) שעות כל יום  10עד  8ישיבה של 
במצב הנפוץ הזה של  ההכרהוהאימון שאני מציע. עצם שלי המיקוד של המצגת  בדיוק. זהו  מביניםחושבים ו

בהבנה של הצורך להתייחס לשלד , ישיבה ממושכת במשרד ובישיבות, מהווה פריצת דרך חיובית עבור רבים
 ביתר תשומת לב . 

 תפגישעם כל אדם ל באופן אישי שגנפדקות. לאחר המצגת אני  45-נמשכת כ שלי ההתוכנית כוללת מצגת 
לגבי כל ההיבטים של  שיחותניתוח ארגונומי ופוסטורלי בתחנת העבודה שלהם, וכן  תהכולל תאימון פרטי

שיחות רעיונות ליישומים של אורח חיים פרואקטיבי ובריא. . אני נוהג להציע בעיות בריאותיות שוטפות
 סימפטומיםל יקשב עצמכושר, תרגילי גרת ישה נכונה, מגוון רחב של נושאים, כולל תזונ ותאלה כולל ותאישי

משפחה, מצבי כאב כרוניים ובעיות ב, בעיות בריאות מתמשכים, הגבלת תנועה של גפיים)/(כאבים קלים 
 ת חייםכדי לנסות לפתח שגר עם הפרט אסטרטגיות ביחדוהטמעת בהבניית  כרוךאישי  אימוןבריאות הנפש. 

. כל אסטרטגיה מותאמת במשרד ובחיים בכלל באופן מיידישניתן ליישם  השגר, טובה יותר תונפשי תפיזי
 לבריאות טובה יותר. מוצלחותתוצאות להשיג  כדי פרט,אישית עבור אותו 

כולל סיכום של כל ההיבטים של התוכנית שניתנה לכל משתתף.  כפי שאני מציע,  התוכניתשל מעקב ה
. המשתתפים הביעו הערכה יןימצושהפעילו את תוכנית הרווחה האישית שלי, מארגונים שאני מקבל משוב ה

  התוצאות  בדרך כלל מיידיות.רווחתם. תחושתם ועל משמעותי חיובית ומעשית, אשר משפיעה באופן 

 זמינים לפי בקשה.ללא תשלום הדגמות מידע נוסף ו


