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 בלחצן "נודניק" של השעון המעורר! משתמשיםלא 
 את הרגע הגורלי, לקום מיד!  דוחה)חוזר( אשר רק  בלחצן "נודניק" ושתמשת על

או  המעורראת השעון  הרחיקל יםיכול םכמה דקות", את עוד" מהסיגנון םאם את
 לקום בזמן הצלצול.  כדי לגרום לכםטלפון ה
שירים או תחנת רדיו  , עדיף לתכנןנוראיםהרינגטונים המף, כדי להימנע סונב
מחקה אשר , מנורה קטנה "שחר סימולטורי"גם  קיימים ,תרצואתם אוהבים. אם ש

 .להתעורר בעדינותכדי בהדרגה,  ומאיראת אור השמש, 

 
 להתמלא באור

יהיה ו, מעיר אותכםהאור  ם,תעורריאתם מברגע ש וילונות ותריסים ותחיפכל בוקר, 
 פחות קשה להתחיל את היום! 

 . "שחראור ה סימולטור"שעון מעורר  להשיג יםיכול םלפני השמש, את אתם קמיםאם 
 
 
 

 הרבות בשתייהל
 כםהגוף של, שעות 8 -כ משךב ם. לא שתיתגדולהמים שתו כוס , כשאתם קמים

 ! ותעיייפשל רגשה גורמת ההתייבשות ומיובש מעט, 
 !אמיתי , ממריץתערובת של מים חמים ומיץ לימוןב גם לבחור יםיכול םאת

 
 

 גופניתפעילות 
 . עדינותצריך להתעורר ב כםבבוקר, הגוף של

יוגה, יכולים להמשיך ב םיותר הרפתקניה, חרי זהא .כמה דקות של מתיחותלו  נות
  שהם ,הליכה, שחייה או ריצה

 בכושר!את היום  להתחילדרך מצוינת 
 
 

 

  לאכול ארוחת בוקר טובה
 לכלול: כהצרי היא . באופן אידיאלי,הנחוצהמביא את האנרגיה  בוקרהארוחת 

 , רצוילחם, דגנים או אורז. אף על פי כן ומבמזונות כ צאיםושמ, פחמימות מורכבות
 ;גליקמי נמוךמזון עם אינדקס לבחור 

בחמאה  מצאולהאט את ספיגת הפחמימות אשר יכולים ל יםרמאפשה ,ליפידים •
 פירות השמנונית )שקדים, אגוזים...(; ובאו מרגרינה )במתינות(, 

 חלב, יוגורט, בשר רזה או קטניות;  :ניםחלבו •
 ;התייבשות  תענילמ ,חםמשקה  •
 .לאספקת חומרים מזינים וויטמינים ,פרי •



 .להשתמש בשמנים ריחיינים
 כממריץ. עזרה טובהארומתרפיה יכולה להיות הבבוקר, 

 אנו ממליצים: 
 , לרחרח, להימנע לחלוטין ממגע עם העיניים;שמן אתרי מנטה מפולפלת •
אשוחית שחורה, אידיאלית להתגברות על נפילת המרץ, עייפות פיזית  •

 טיפות בבוקר בגב התחתון;  3-4ואינטלקטואלית. 
 .מורל ומוטיבציה הרמתם לונשל דגן קטן ביגאראד, •

 
 

 שירים מיוחדת לבוקר רשימת
 . ולכושר ם למצב רוחכאות יםכניסומ יםאוהב םשירים שאתלהכין רשימת 

ברגל  בזמן הליכהלהקשיב במקלחת, במהלך הכנת ארוחת הבוקר, ברכב או 
 !לעבודה

 
 


