
 

 כתבה עיתונאית עבור יועצת שינה
 

 הסוף ללילות הלבנים: כל מה שצריך לדעת על ייעוץ שינה

תחום ייעוץ השינה הולך ומתפתח פלאים בשנים האחרונות ואל מגרש המשחקים נכנסות שיטות שונות 

נתו הלא ממש חלום שלא יכולנו להגשים עד לפני עשור. ש –קט המאפשרות להורים לקטנטנים לישון בש

, לקום ליום עבודה ולתפקד כרגיל כאשר בתומם עלינו ,לבנים ארוכים שקטה של התינוק היא מקור ללילות

 . ושלא לדבר עם החגיגות שנוצרות באמצע הלילה כאשר ילדים נוספים מתעוררים

י להסביר לכם מעט על התהליך ובעיקר לחדד כי לוטוס עופר, יועצת שינה מקצועית זה כעשור, כאן כד

 קביות כדי להגיע לתוצאות הרצויות. מדובר בתהליך של ממש הדורש סבלנות וע

 שנתחיל?

 מסע ולא יעדהסתכלו על התהליך כ

זהו בדיוק המשפט הנחוץ לתהליך ייעוץ ו, סוויטלנד כך אמר פעם בן –יעד"  לא, מסע היא "ההצלחה

ן פיה המגיעה ומרדימה את התינוק, אך לא יא נוסחת קסם, מושינה. הורים רבים חושבים כי ייעוץ שינה ה

  דבר. רק על ידי שיתוף פעולה מלא עם ההורים ניתן להגיע לתוצאות. כך ה

 אין טיפים של שתי דקות –כל מקרה לגופו 

נכון  , "כל מקרה הוא לגופו.מספרת לוטוס ומבקשים טיפ קטן של שתי דקות", יי"הורים רבים פונים אל

א טיפים שונים, אך הם משתנים על פי אופיו של התינוק ולא כל טיפ יוכל רושברשת האינטרנט ניתן לק

 להביא לשינה רצופה. רק אבחון מסודר ובניית תכנית אישית יוכלו להביא לתוצאות". 

 עקביות היא מילת המפתח 

ה על ידי העברת המסרים, ולכן חשוב להגיע לתהליך ייעוץ שינכמו בכל דבר בחיים, עלינו להיות עקביים 

גם לאחר סיום התכנית על ידי יועצת השינה.  טווח הארוךבן לעמוד בו בע שינוי וכמובצל ,מוכנים לתהליך

 טווח הארוך. ת, לא נוכל להגיע לתוצאות טובות בללא עקביו

 רתמות של שני ההורים יה

יהיו שותפים לתהליך, מה  )או במקרה של הורה חד הורי או הורות משותפת( חשוב ששני ההורים

 זה לא ילך.  ם משניהם. ללא הירתמות של שניהםשיאפשר לתינוק לקבל מסרים אחידי



  את ההורים ולא לעשות במקומם המטרה היא ללמד

תפקידה של יועצת שינה הוא להעביר להורים מסרים ולהסביר להם כיצד לפעול בכל סיטואציה. מובן 

הם לומדים על ידי מסרים והתנהגויות שאנו ים קטנים ר עם תינוק, טכנית ניתן אבל בגילשלא ניתן לדב

לאפשר לו ללמוד את תגובות ההורים, כאשר לו מסרים ו כהורים מעבירים להם. ולכן, יש צורך להעביר

 טובה יותר.תהיה ככל שהמסר עקבי יותר כך ההבנה שלו 

 בתחילת התהליך  לילה שלם כבר אל תצפו לישון

מדובר בתהליך , אך לא כך הדבר. לילה שלם יתן לישוןהורים רבים חושבים שכבר בלילה הראשון נ

הדורש התמדה המשתנה מתינוק לתינוק. מה שכן, לאחר התהליך תוכלו לישון לילה שלם ולהיפטר 

 ��מהלילות הלבנים 

חלטת לבכי, כאשר תפקידה ללמד ענות מויההמבוססת על  "לילה טוב"עובדת בשיטות שמי לוטוס עופר, 

מה  ,האחרונות בשנים השתנה ההורות סגנון רדמות עצמית ללא תלות.יכלים לה בלאת ההורים כיצד לק

 .השיטה מבוססת זה ועל, ילדיםה עם לחשיבות התקשורת מודעות גם שישנה

 ותמיכה שינה יומן באמצעות מעקב, עבודה כניתת בניית, אבחון פגישת תהליך עבודתי מתבצע על ידי 

 . טלפון באמצעות יומיומית

 מתקשים לישון בלילה? אתם מוזמנים לעקוב אחר דף הפייסבוק שלי לטיפים נוספים <<<

 


