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 מבוא
 

)קורנפילד , , ג'ואן וולש אנגלונד  כי יש לה שיר" ,תשובה, היא שרה"הציפור אינה שרה כי יש לה 

2008) 

עברתי  כןרתי בחיי. במהלך השנה שלפני בעקבות שינוי משמעותי שעב "שפת האכילה"ללימודי נרשמתי 

גדלתי במשפחה שהערך העליון שלה הינה  את עולמי הפנימי והחיצוני. שזעזעגדול,  זוגימשבר 

 .עליה לוותר והייתי צריכה מהות חיי, אך המשבר היה גדול כל כך שכמעט ההייתמשפחתיות ומשפחתי 

עצמית לעשות בדיקה שלי האחרונה ההזדמנות משהו בדרך ושזאת  שפספסתיהבנתי בעקבות כך 

 יסודית ועמוקה.

שלוש דמויות הסתכלות על טרילותרפיה היא . טרילותרפיהבשם התחלתי טיפול רגשי ההיא בשנה 

בתוכנו. לכל דמות היגיון משלה ואופי משלה. שתי דמויות שהן כמו שני ילדים הזקוקים לתשומת לב, 

פותחת דיאלוג בין שלושת החלקים המרכיבים את  הטרילותרפיה .ודמות נוספת היא ההורה שהיה אילם

החלק הממונה על המחשבות, החלק הממונה על הרגשות והחלק  –מה שאנחנו רגילים לקרוא לו 'אני' 

המרכזי ששומע את המחשבות וחווה את הרגשות. פרויד קרא להם 'איד', 'אגו' ו'סופר אגו'. 

 ת. גש' ו'בעל הביים יותר: 'ראש', 'רשמות פשוטים בבטרילותרפיה נקרא

הצלחתי לראות את עצמי ו כלפי חוץההקשבה בחיי הופנתה כל ש בזכות הטיפול הצלחתי להתחיל לראות

מפגש עם החוץ ההנקרה בדרכי, כאשר אחר של הוריי, בעלי, ילדיי, חברות וכל אדם  עיניהםרק דרך 

לקבל ולאהוב את בשביל ניים הצליח לערער את עולמי הפנימי ללא ידיעתי. הייתי תלויה באישורים חיצו

גרם לי לרעש בלתי זה  .של עצמי לכדי מעט מאד וצמצוםממפגש עם עצמי הימנעות ל , מה שגרםעצמי

. רעש כתוצאה מקונפליקט גדול בין הרצון שלי לחיות את חיי לפי ערכיי ומצד שני הימנעות גדולה פוסק

ולהאמין שהשקט נמצא לברוח מחיי ות הרעש הפנימי גרם לי לרצ המרחיקה אותי מהם יותר ויותר. 

במקום אחר, חדש ונקי. במהלך הטיפול הבנתי שהרעש הוא לא חיצוני אלא פנימי, שמיקוד הקשב שלי 

 קשה מאין כמותוהיה תהליך הוהתחלתי תהליך של מיקוד הקשב פנימה.  מעורערהינו ו מופנה החוצה

תהליך למדתי לאט ובזהירות לראות את הטוב בי שחייה היו תלויים באישורים של הסביבה. עבור מישה

 ות שלי, לסמוך על עצמי ולתת לעצמי אישורים ללא תלות חיצונית.עוצמהלזהות את  בי,ש

שיצרה מסגרת  ,הראשונים שעשיתי היה לעזוב את העבודה שלי כדיאטנית בקופת חולים הצעדיםאחד 

ת האכילה מתוך ידיעה פנימית שאני לקורס שפ םולהירש ,בפן האישי והמקצועי תסכוליםאצלי הרבה 

 לעשות הצעד הזהבחיי. החלטתי  אמתיצריכה לקחת את המושכות ולהתחיל לפעול בכדי ליצור שינוי 
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חדשה עבורי למרות הרבה סיבות חיצוניות לא לעשות  השהייתוברורה ינטואיציה חזקה ללכת עם או

 זאת.

 באחד הימים יצאתי לריצה במושב זה החל כאשר  .מיד בתחילת הלימודים החל אצלי פרץ כתיבה

 הצורך להעלות את זה לכתב ולפרסם בפייסבוק.  ואתופתאום במהלך הריצה עלה בי משהו ו

בעבודה זו בחרתי להציג כתיבה פרי יצירתי מהשנה האחרונה המבטאת את התהליך שעברתי עם עצמי 

את התהליך. השירים שבחרתי להביא  ומיקוהע והעצימלימודים אלה  ."שפת האכילה" ימודילבמקביל ל

ת הבודהיזם, המיינדפולנס ותובנות שלי, ציטטות מתוך תורגם  כשאני משלבת עבודה זותוך שזורים ב

. ןיהיוו עבורי מקור לסימוכושעליהם מבוססת גישת "שפת האכילה" ש,   - ACTומחויבותותרפיית קבלה 

קודת זמן והתפתחות בתהליך שעברתי. חשוב לציין שהתחושה היא שהתהליך נכל אחד מהשירים נוגע ב

גבוהה מעט שהינה מגיעה לנקודה אחרת, אני כל פעם אך נראה כי בעליות ומורדות, בעל הינו ספירלי, 

  יותר מקודמתה.

בחיי  היווה חלק משמעותי בשינוי הרדיקאלי שעברתי , "שפת האכילה",אני מאמינה שלימוד השפה

את הנושא האישי למרות שלא אתייחס לאכילה משום שלא יכולתי יבה זו בחרתי להביא משהו ומס

 לחשוב על נושא יותר מתאים מזה עבורי להציג בסיומה של שנה זאת. 
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 חמלה עצמית ונדיבות אוהבת

 

  "שלום בין מדינות חייב להיות מושתת על יסודות יציבים של אהבה בין בני אדם"

 (2001)צ'ודרון, המקומות שמפחידים אותך, מהטמה גנדי, 

 ניתנת תשעשויים לעלות בנו אל מול סבל. האיכות הזאלפעולה חמלה הינה יחס מיטיב או מוטיבציה 

לאימון ולפיתוח. החמלה מתקשרת לרווחה נפשית ולחוסן אל מול אתגרי חיינו. חמלה עצמית הינה מונח 

פסיכולוגי ותחום שהעיסוק המחקרי והטיפולי בו מתרחב בשנים האחרונות. שורשיה של החמלה 

ות מתוך ולנס לבין חמלה וחמלה עצמית. כיום נבנפקשר עמוק בין מיינד נובודהיזם. ישהעצמית נטועים ב

עם שמחה ד עם טוב לב אוהב, עיסוק בחמלה גישות טיפוליות פסיכולוגיות חדשות. חמלה הולכת יד בי

נגזרת  compassionבשמחת הזולת ועם איזון פנימי. החמלה משנה את תודעתנו ואת חיינו. המילה 

עם כאבו נוכחים . זוהי היכולת להיות passion)) ייסורים com)) מהמילה הלטינית שפירושה להיות עם

, של האחר או של עצמנו בלי שהדבר ירסק או יסחף אותנו, בלי שננסה להדוף, לדחות או להילחם בכך

. בנוסף החמלה מאפשרת לנו להיות וללא עוינות, כעס או אשמה ו או את האחריםנבלי לשפוט את עצמ

ש מפגש אינטימי נטול בלי להגדיר את עצמנו או את האחרים באמצעותו. בחמלה ימעם המצב המכאיב 

הפחד, ההתנגדות והדחייה  בעקבות אימון של חמלה,הכאב והסבל.  שלפחד, התנגדות או דחייה 

מותמרים בתוכנו והופכים לרטט של הלב המאפשר את הפגישה עם הסבל, הכאב והייסורים. לעיתים 

 תוליך אותנו החמלה לפעולה ולעיתים לא.

בורים לגבי קשרנו עם בדרך כלל אנו לדוגמא, הבורות או ההתעלמות.  סבל הואשל התוקפנות וההמקור 

פוגעים גם בזולת אנחנו  הזולת. אחת ההבנות של האימון לפי הבודהיזם היא שכאשר אנחנו פוגעים

הנוקשות שלנו, אנחנו מתרגלים כדי לראות הקשיחות ואת  מתאמנים ומתרגלים כדי לזהותבעצמנו. אנו 

. אנו מתאמנים כדי לפתוח את ליבנו ותודעתנו במצבים יותר ויותר מאתנוים שאחרים לא כל כך שונ

קשים. בטיפוח נדיבות אוהבת אנחנו מתאמנים תחילה על להיות כנים, אוהבים וחומלים כלפי עצמנו. 

  (2001)צ'ודרון, כשהדברים מתפרקים, 

עי המוח. ומד הבודהיסטית מהפסיכולוגיה המגיעה משולבת גישה הינה חמלה מבוססת תרפיה

של פול  במאמרוההתייחסות העיקרית של הגישה היא פיתוח היכולת של חמלה עצמית על ידי תרגול.  

החשיבות של תרפיה מבוססת  מתאר אתהוא   ""Introducing compassion-focused therapyגילברט, 

לחוש ביטחון הרבה יותר מתקשים נכתב שאנשים החווים בושה וביקורת עצמית לרוב במאמר חמלה, 

"אם אתה  :שאמר ,הדלאי לאמה על ידי שתוארו ,יכולות הריפוי של חמלהעל . במאמר נכתב ושחרור

תתמקד בחמלה". בשנים  –תתמקד בחמלה: אם אתה רוצה להיות שמח –רוצה שאחרים יחושו שמחה 
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, הפסיכולוגיה המערבית. חמלה נחשבת ליכולת שניתן לאמןבמסגרת האחרונות החלו לחקור חמלה 

אפילו יכול להשפיע לטובה חמלה של כיום ניתן לראות יותר ויותר הוכחות לכך שתרגול ו, לפתח וללמוד

 (Gilbert, 2009) מערכת העצבים.ו חיסוניתהמערכת ההתפקודים של על  מבחינה בריאותית גופנית,

 נתינה

 

  כשהלב מתרחב כלפי עצמך

 הוא מתרחב כלפי האחר

 הנתינה הופכת לכנה

 לא על חשבון

  אלא למען

 

  

בתי את "נתינה" הרגשתי שאני רוצה לצעוק לעולם שכאשר הלב כשכת

אהבה ללא תנאים לסביבתך.  יש יותר יכולת להרגישמתרחב כלפי עצמך 

עם ו בחיי שבכדי שיהיה לי נעים וטוב יותרהיתה ההבנה שלי באותו הרגע 

האנשים סביבי אני צריכה להתחיל קודם כל בלאהוב את עצמי. עבורי 

ממש תחילתו של תהליך קבלה וחמלה עצמית במטרה  ההייתהבנה זאת 

. גדלתי בבית שבו התחושה היתה שמי ולתת לטובה על אחרים להשפיע

לרוב שמקבל צריך להחזיר בתמורה ולהיפך, מי שנותן, צריך לקבל חזרה, 

לא היתה נתינה למען נתינה. היה פחד גלוי שמי שנותן ולא מקבל מיד 

 האמנתיכן,  כמווהשיח במשפחה היה מאד קורבני.  "פראייר"בחזרה הוא 

אנשים שמצבם  למעןרק  אמורה להתקיים שנתינה ללא ציפייה לקבלה

ממקום  הגעהולנתינה התווספה תחושת רחמים, כלומר,  הקשמאוד היה 

במהלך חיי חשתי בעצמי את התחושה הזאת של קורבנות,  ..של עליונות

הרבה ממערכות . הציפייה לקבל והפחד לתת מתוך חשש להתאכזב

הבנתי שגם  "נתינה" . כאשר כתבתי אתהיחסים בחיי היו מחושבות מאד

במערכת יחסים שלי עם עצמי אני לא נדיבה, האהבה שלי לעצמי מותנית 

במערכת יחסים לא חומלת ומלאת בהרבה מאד תנאים, חייתי עם עצמי 

 עבורי משמעותית לתחילתה של דרך.  הביקורת וההבנה הזאת היית
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 נגד הכיוון

 

 כשהלב שלי ננעל 

 והרעל בתוכו

 מתחיל להרוס כל חלקה טובה

 אני כבר לא נכנעת 

 ת את העיניים מאני עוצ

 לוקחת אויר

 מסובבת את המפתח 

 כיוון ההרגל גדנ

 משחררת את הנעילה 

 מאפשרת תנועה

 מחליפה את הרעל

 עשיר באהבה רבאווי

 

 קוגניטיביתהדבקה 

 

אך , ליחסי גומלין יעילים עם העולם מצויןבני אדם חיים בעולם מילולי מאד. התנהגות מילולית היא כלי 

תהליך שבאמצעותו אירועים  "הדבקה קוגניטיבית" , כגוןהיא עלולה להאפיל על כל שאר צורות הפעילות

, משתנים הקשריים אחרים ה שלהדרגירויים על תגובותינו עד כדי  ה חזקה שלשליטמילוליים מפעילים 

שההקשרים התומכים שליטה מילולית בוויסות ההתנהגותי. כיוון  הדבקה קוגניטיבית היא מעין כלומר,

, מתארים ברוב היממהבהתנהגות המילולית מצויים בכל מקום, אנו נוטים להתנהג באופן מילולי 

, מעריכים כל העת. ההדבקה הקוגניטיבית מתקשה להבדיל בין הפונקציות של מסווגים, מתייחסים

ם כאילו אנו מגיבים מגיבים למבנים המנטליי ואנציות הנובעות ממחשבות ותיאורים. העולם לבין פונק

הדבקה קוגניטיבית היא לא בהכרח רעה, היא יכולה להיות מועילה במצבי סכנה  ישירות למצב פיזי.

למשל, אך כאשר ההדבקה הקוגניטיבית איננה מועילה חשוב שיהיו חלופות. חיי היומיום הרגילים ייתכן 

 שבו ברגע נכתב" הכיוון"נגד  השיר

 ההרגל לתוך נשאבת שאני הרגשתי

 קשות נהיו שלי המחשבות, שלי

 אך, עצמי כלפי מחשבות, ומרעילות

 היכולת לי שיש הרגשתי לפתע

 עמוקה הקשבה מתוך, והאפשרות

 שלי לסביבה אהבה לתת, פנימה

שבתוכי  האוויר את לחדש זה ודרך

 .עם אויר של אהבה

 



8 
 

)הייז , וילסון, &  .מדו כהלכהשלעולם לא ייצרו חלופה זו, שכן קשה להבטיח שכישורי ההפרדה ייל

 (2012סטרוסאל, 

 

 קוגניטיבית הפרדה
 

. לשנות את הדרך שבה אנחנו יוצרים אינטראקציה בין תקוגניטיביכחלופה להדבקה  תקוגניטיבי הפרדה

ולא מתוך המחשבות שלנו לפעולות על ידי יצירת הקשרים חדשים. לומדים להתבונן על המחשבות 

היכולת להתבונן במבט של צופה במחשבות כפי שהן, לאפשר למחשבות להגיע ולהיות בלי  .המחשבות

  .בהן להיאחז

 

 פינוק

 מילה רכה ומתוקה

 ?אז למה אני שומעת ביקורת

  כששתי המילים מתחברות

 אני מתרוקנת

 כשאני מצליחה לנתק אותן

  אני מתמלאת

 

 

 

 

 

 

 

  

 קפה עם קפה בבית לבדי ישבתי כאשר כתבתי"פינוק"  השיר את

  עם המשולבת הנאה בתוכי והרגשתי, במיוחד לי טעימים שהיו ומאפה

. הקלוריות על"מבזבזת",  שאני הכסף על, ההתבטלות על מצפון ייסורי

 לא מצאתי, כלומר, אשמה לתחושת ישיר באופן הובילה הזו המחשבה

 הזה היזום הזמן פסק של העונג תחושת את לעצמי להרוס סיבות מעט

 נדבקת"פינוק"  על שלי שהמחשבה הבנתי כך מתוך. לעצמי שלקחתי

 חומל באופן פנימה שלי ההתבוננות, הזה ברגע. ביקורת לתחושת ישר

שנוצרה בתודעתי,  הקוגניטיבית ההדבקה את לראות לי איפשרה

. הכתיבה איפשרה לי לעשות את ההפרדה ביני בכתבולנסח את זה 

לי לראות שההגדרה שלי למילה "פינוק"  אפשרהלבין המחשבה שלי, 

היא בעלת קונוטציה שלילית ונוקשה, זאת בניגוד לכך ש"פינוק" בפני 

 עימה ורכה.עצמה היא מילה נ
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 שפת אם 

 

 ביקורת

 ביקורת בונה

 בונה חומות

 חומות הגנה 

 הגנה מכאב

 כאב לב

 לב חשוף

 חשוף ועדין

 עדין וחומל

 חמלה

  

 זוהתמרה של ביקורת לחמלה. ביקורת  תהליךבשיר "שפת אם" עשיתי 

מנגנון הגנה ראשוני שלמדתי בבית כ"שפת אם",  הינהדאגה ו מתוךהגיעה 

כדרך התמודדות עם רגשות, תחושות ומחשבות לא רצויים. ביקורת זו 

 הגורמתלחמלה, המאפשרת חשיפה ופתיחת הלב  בשיר מותמרת

התקדמות ותנועה. השיר מתאר את התהליך שעברתי עם עצמי במהלך ל

לצמיחה  ועדוקהות  םלצמצושיא של ביקורתיות שגרם מהשנים האחרונות, 

 על ידי קבלה, חשיפה וחמלה עצמית. 

בדרך נוספת לחבר את השיר "שפת אם" להשפעות החיוביות  אפשר

. עיקרה של הגישה הזו ACTוהשליליות של השפה האנושית על פי גישת 

מבוסס על הרעיון שהשפה האנושית יוצרת הן את ההישגים והן את הסבל 

הכוונה רק לקולות שמפיקים בני האדם, וגם  האנושיים. "שפה אנושית" אין

אנגלית או עברית. הכוונה היא לפעילות סמלית בכל  -לא רק לאיזו שפה

 צורה, מחוות גוף, שפה כתובה, צלילים וכדומה. 

שפה ביקורתית, קשה  הייתה, שלי" האם, "שפת בבית למדתי שאני השפה

ולא גמישה. כאשר גיליתי שישנן עוד שפות, זמן רב חשתי כעס וכאב מאד 

ממני. עם זאת, הכעס והטינה לא  להיחסךגדול על כל הקשיים בחיי שיכלו 

הצליחו לקדם אותי לכיוונים שרציתי. בשלב מסוים אחרי שניקיתי מעלי את 

שפת החמלה, הכעס הרב הצלחתי להשתמש בשפה החדשה שלמדתי, 

כחלק מ"שפת האכילה", כלפי הוריי, והצלחתי לראות שגם הם לא מכירים 

שפה אחרת ושהם עשו כמיטב יכולתם. בזכות החמלה אני מצליחה 

להקשיב להם מבלי להיפגע, ולעיתים אף מצליחה להביע את דעתי בצורה 

" תמיד תהיה האם שפתשקטה ובטוחה יותר מבעבר. התחושה שלי היא ש"

יותר, אוטומטית יותר, ושהלימוד של שפת האכילה, שפת החמלה, חזקה 

דורשת עבודה ותרגול מתמשכים. אך תרגול זה מניב תוצאות ומאפשר 

 מרווחים גדולים יותר של שקט בין סערות החיים.
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 בטוחה 
 

  כשאת בטוחה

 בדרך שלך

  את יכולה לשחרר

 את הצדקנות

  בלי לנסות

  לשכנע

  בלי צורך

 להוכיח

 ובכך לזכות

 אמתיתבשלווה 

ימנעותה  
 

שעליכם ללמוד. גם אם תישארו בבית "בנדיבותם האינסופית, חייכם תמיד מציגים בפניכם את מה 

 או תעשו כל דבר אחר, המורה הבא שלכם יופיע"

 (2001)צ'ודרון, המקומות שמפחידים אותך,  :מתוך ,שרלוק ג'וקו בק

אך בחינה עצמית כנה של מעשינו אינה דבר קל  ,מהותה של הגבורה היא לחיות ללא הונאה עצמית

. דרך חוסר נוחותאת עצמנו כפי שאנחנו, בהתחלה אנו חשים מבוכה ומרגישים  לביצוע. כאשר אנו רואים

לא לראות. בהתבוננות שאנחנו רואים דברים שהיינו מעדיפים  תרגול של התבוננות עצמית בהירה ויציבה

ת על חיינו. אנו נושאים איתנו מטען כבד שכבר אינו משרת אותנו הפנימית אנחנו מתחילים לקחת אחריו

לחיות את "מקרוב מה יש בתוכם. )ולהסתכל שלנו  "תיקים"יותר. האימון מעודד אותנו לפתוח את ה

 פמה צ'ודרון( ",היופי

ו. עות הפוקדים אותננידונים לחלות ולמות, אין לנו שליטה על המאור חיינו כבני אדם רצופים פחד. אנו

תנו התמודדות תכופה עם איומים מסוגים ני שבו התפתח המין האנושי דרש מאציוהתהליך האבולו

תי שאת הקטע "בטוחה" כתבתי כאשר הרג

להישאר יציבה גם כאשר  מצליחה סוף סוף שאני

הסכמה עם סביבתי. הידיעה הפנימית  הייתהלא 

לי לשחרר את  אפשרהשל מה נכון וטוב עבורי 

הצדקנות ואת הווכחנות. הצלחתי לאשר את 

. וראיש לי נתנהלא  הסביבהר שעצמי גם כא

כאשר ישנה  אפשרתאת מתזה מבחינתי, היכולת

כל המורכבות  םשלי את עצמי ע אמתיתקבלה 

 שלי והמורכבות של החיים.

 



11 
 

נדרש האדם לתגובה  ,מפגש עם חיה מסוכנת -למשל ,שונים. בכדי להתמודד עם סיטואציות של איום

 ותשביולוגית שתאפשר לו הכרעה מהירה בין שתי אפשרויות, להילחם או לברוח. שתי האופציות דור

נו מצוי בקרבת גופ מזמנים לנו מקרים מעטים בלבד שבהם םיחיים המודרניה. מסוימיםמהגוף משאבים 

אך כבני אדם אנו נתקלים ללא הרף בסיטואציות שתודעתינו  ,איום פיזי של ממש, כמו חיות טורפות

. הגוף מגיב לאיום אמתיתל סכנה פיזית לזה שבמצבים כאלו המוח יגיב באופן דומה  מפרשת כאיום.

דופק מואץ, יובש בפה, סחרחורת, בחילה. המרכיב הביולוגי הוא פרשנות בצורה של כאילו הוא ממשי, 

)ליבליך &  .יכולה להוביל להימנעות, ההיכול להוביל לחרדה ,אחת, ובנוסף ישנו גם הניתוח המילולי

 (2018קמחי , 

 

 הפחד מכישלון
 

 הפחד 

 הכי טובה

 לא להיות

 הכי מוצלחת

 הכי חכמה 

 מצמצם לכדי 

 מעגל קטן

 של הצלחה 

 של מושלמות 

  של אשליה

 

 

עם ההוראות הנפשיות  תקוגניטיבישל הדבקה  מידיתתהליך של הימנעות מחוויה הוא תוצאה 

לגרום למצוקה. בני האדם רוצים שעשויות מחוויות  תההימנעושמעודדות את הדיכוי, השליטה או 

לדכא  ,להימנעיים פרדוקס מובנה בניסיון להרגיש טוב ולהימנע מחוויות או רגשות שפוגעים במטרה זו. ק

בתדירות  יות בכך שלעיתים קרובות ניסיונות אלו מובילים לעלייהוצאו לבטל את החוויות הבלתי ר

. התוצאה ארוכת הטווח היא שמרחב החיים של האדם מתחיל שמהן מנסים להמנעובעוצמה של החוויות 

 לטעות הפחד שמתוך כך על כתבתי" מכישלון"פחד  בשיר

 לטעות הסיכויים שבו קטן מאוד למעגל עצמי את צמצמתי

 אמנם., יותר לגדול הפך הקושי כך שמתוך גם אך. קטנים

תחושת ביטחון מושלית, אך גם הרגשתי שאני נחנקת  הייתה

בתוכה. הבנתי שאני לא יכולה להמשיך באותה הדרך ושהגיע 

הזמן להתחיל להסתכל על המטען שאני סוחבת על עצמי 

ולבדוק האם הוא עדיין רלוונטי עבורי או האם אפשר להוריד 

חלק ממנו ולהקל על עצמי ובכך להמשיך את מסע חיי ביותר 

ת. עצם ההבנה שאני לא צריכה לשאוף לשלמות שחררה קלילו

מעלי לחץ כבד מאד ואפשרה לי לנוע קדימה בקצב אחר, באומץ 

ובסקרנות וזה הפחית בצורה מאוד משמעותית את תחושת 

 הצמצום וההימנעות. 
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ות שהוא נמנע מהם מאיימים ששהוא נמנע מהם הולך וגדל, המחשבות והרג להצטמצם, מספר המצבים

 (2012)הייז , וילסון, & סטרוסאל,  להכריעו, ויכולתו להיכנס להווה ולהנות מהחיים הולכת ופוחתת.

 (1997)קמרון , ג'וזף צ'ילטון פירס  כדי לחיות חיים יצירתיים, עלינו לאבד את הפחד לעשות טעויות"

 קבלה

 

קבלה היא אימוץ רצוני של עמדה פתוחה, מקבלת, גמישה ולא שיפוטית לגבי חוויות ההווה. הקבלה 

על ידי נכונות להתחבר לחוויות פרטיות מטרידות או למצבים, אירועים או אינטראקציות  מתאפשרת

הינו תהליך לקבל חוויות כמות שהן, מבחירה, וברגע נתון. קבלה  פירושהאותן. קבלה  היכולים לעורר

ולפי קבלה היא חלק מעמדה פתוחה כלפי החיים,  .היא אף פעם אינה נשארת קבועהורצוני מתמשך 

כוללת קבלה של העליות והירידות של הקבלה גם יש לחיות מרגע לרגע. לפיכך, הקבלה  עמדה כללית זו

של המילה  שליליותר בכך אך לעולם לא נהיה מושלמים. אחת הקונוטציות העצמה. אנחנו יכולים להשתפ

ההווה וקבלת  על יד אימוץ החוויה מועצמתלמעשה, ההיפך הוא הנכון: אך קבלה היא כניעה או תבוסה. 

בדרך כלל קבלה אינה רק סבילות למצב הקיים. סבילות היא תרחש בתהליך השינוי. המה שעשוי ל

תרת מידה מסוימת של מצוקה למשך פרק זמן מסוים, בדרך כלל תמורת משהו עמדה מותנית שבה מו

ככל שהעבודה על לא סבילה. פעילות לחוויה עצמה. קבלה היא  אמתיתאך ללא פתיחות  ,בעל ערך

נכונות וקבלה מתקדמת, הסוגיה שעל הפרק משתנה מעמידה מול תוכן מטריד ללמידה כיצד לשאוף 

. רק על ידי קבלת עמדה פתוחה יכול אדם לפנות הרצוייםקדם בכיוונים תולהפנימה חוויות בלתי רצויות 

מבלי להוות מחסום לפעילות בעלת  נוכח הקבלה מאפשרת לתוכן המטריד להיות .לכיווני חיים מוערכים

ערך. עבודה על קבלה מזינה באופן טבעי עבודה על ערכים ופעילות מחייבת. כאשר הקבלה הופכת 

לה העצמית מתפתחת, נקודת המבט על החיים מתרחבת, המיקוד עובר לחיים לחלק מהחיים, החמ

 (2012)הייז , וילסון, & סטרוסאל,  חושת קלילות, חיוניות ופוטנציאל.תחיוניים ול
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 אנושיות

 

 כשאני מעזה

 להסתכל לפחד בעיניים

 אני מגלה אמת

 אמת פשוטה 

 אמת משחררת

 אני אנושית

 

  ה אשר אינם יכולים להשיגה בשום דבר"להם א "אמנים אשר מבקשים שלמות בכל דבר

  (1997)קמרון , יוג'ין דלקרואה 

 קשיבות –מיינפולנס 
 

"סוד החיים שאותו כולנו מחפשים הוא פשוט זה: לפתח באמצעות ישיבת מדיטציה ותרגול את 

 –הכוח והאומץ לשוב אל מה שהסתרנו מעצמנו במשך כל חיינו, לנוח בחוויית הגוף את רגע ההווה 

 גם אם זו חוויה של השפלה, כישלן נטישה או אי צדק" 

 (2001'ודרון, המקומות שמפחידים אותך, )צשרלוק ג'וקו בק 

 

 א המודעות העולה מהבאת קשב להווה מרגע לרגע באופן מכוון ולא שיפוטי. הבאת קשב מיינדפולנס הי

 מסוג זה אינה דבר שרובנו מורגלים בו, ולכן נהוג להתייחס אל המיינדפולנס כתרגול או אימון. 

 פולנס נטועים בבודהיזם. בשלושים השנים דאת סוג הקשב הזה לאורך זמן. שורשי המייניש לתרגל 

 הן יהאחרונות מצאו מחקרים רבים שסוג קשב זה מביא תועלת רבה בעבודה עם אוכלוסיות שונות, בינ

 , קשותאנשים הסובלים מחרדה, כאב, דיכאון או הפרעות קשב וריכוז. אנשים המתמודדים עם מחלות 

 איכות והרווחההפולנס נמצאה כמיטיבה את דוגם מטפלים המתמודדים עם קשיים מקצועיים. מיינ

של פליטים לאחר טראומה של אלימות  האוכלוסייבמחקר שנעשה על  אוכלוסיה הכללית. הנפשית

 התגלית את בכתיבה חושפת אני"אנושיות"  בשיר

: שלי התהליך של לתחילתו עבורי ביותר המשמעותית

העובדה שאני אנושית. תגלית זו מאפשרת לי לחוש 

רגשות קשים וכואבים, מאפשרת לי לטעות, מאפשרת 

 .לי לא להיות מושלמת ולהפסיק לשאוף למושלמות
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הטראומה. במחקר נמצא כי תרפיה  תרפיה באומנות וקשיבות ככלי להתמודדות עםההשפעה של נבדקה

כמו כעס, זעם, פגיעות, דיכאון,  מאפשרת הקלה בביטוי רגשות הקשורים לטראומה, לכאב באומנות

והקלה. ביטוי זה של רגשות שהיו  תסכול או שמחה והנאה. הביטוי הרגשי יכול להוביל לתחושת שיחרור

מאפשרת יותר גמישות, יכולה  קודם לכן מודחקים, מעלים את הרגשות והזיכרונות למודע. אומנות

להחזיק את  ליםיכוביטוי אומנותי ויצירתיות ר קצוות ולהכיל מספר ניגודים ברגע אחד. לדוגמא, לשבו

האומנות יכולה  תקווה לעתיד. אומנות יכולה לייצג את החומר ואת הרוח, ההווה עם העבר ביחד עם

. הקשיבות מאפשרת יכולת הכלה גדולה יותר של מתחכהסחת דעת.  להוביל לפוקוס ויכולה לשמש

לשיווי משקל לאחר מצב של מהירה יותר חזרה מאפשרת המחשבתית ו משפיעה על הגמישותיכולת זו 

מערכת היחסים עם המחשבות של מיינדפולנס מאפשרת שינוי  תרפיה באומנות משולבת עם .הלם

והרגשות. אומנות מאפשרת החצנה של מחשבות ורגשות ומייצרת מרחק. כאשר נוצר המרחק דרך 

לראות, לשמוע ולייצר  ובאופן זה ניתן ללאינדיבידוא התחושות יכולה לתפוס מקום מחוץהאומנות, 

. דמיוןאפשרות אחת לשינוי, אפשרות נוספת היא  אינטראקציה אחרת ולאפשר שינוי. יצירת מרחק הינה

Knill, Levine, and Levine (2005)  מציע שלפעמים הדרך היחידה למציאת פתרון הוא לזוז ממצב של

בעזרת האומנות האדם יכול באופן זמני לזוז  .מחשבה יומיומית הגיונית למצב של יצירת מחשבה חדשה

מצב בלתי  ,למצב של יצירתיות מיטיביםנות מאופן המחשבה הקבוע שבדרך כלל לא מוביל אותו לפתרו

 (Debre & Rainbow, 2016) להפתעות.פשר מקום אמהינו צפוי אך 

הראה ו( על חולות בסרטן השד MBATפולנס מבוסס אומנות )דמיינ לשמאמר נוסף חקר את ההשפעה 

תופעה הנחקרת באופן נרחב בהקשר של סרטן השד. ידוע שדיכאון משפיע על סיכויי הינה  ןשדיכאו

אצל חולות בסרטן השד הינו תופעת לוואי התנהגותית המשפיעה על  ההישרדות לאחר טיפול. דיכאון

הדיאגנוזה של המחלה והטיפול. תופעות של מנופאוזה הנגרמות כתוצאה מהטיפול  והירידה של 

 אצל MBATהמחקר נערך במטרה לבדוק את ההשפעה של  ונים נקשרות באופן ישיר לדיכאון.הורמ

מפחית  MBATש  ודיווח  Monti et al , מתח ואיכות חיים.ןמטופלות החולות בסרטן השד על דיכאו

במקום להרחיק ולהדחיק אצל החולות בסרטן השד. בשיטה זו, באופן משמעותי את הדיכאון ואת המתח 

רגשות במטרה להבין בלהתבונן פולנס המטופלות הצליחו דיית המיינרגשות לא רצויים, בעזרת מדיטצ

הצליחו להבין,  המטופלותת דבר הקיים בתוכן, בעזרת הקשיבות ולהכיל אותם. כלומר, במקום לשנו

איפשרה למטופלות להיות מודעות לעצמן    MBATר את התחושות והרגשות הלא נעימים.לחוות ולתא

דרך הסתכלות ישירה, להביע את עצמן באופן יצירתי בעזרת האומנות ולקבל עזרה באופן ורבלי או לא 

לוואי נוספת שהינה נפוצה אצל חולות בסרטן השד היא עייפות, הגורמת תופעת ורבלי בקבוצות טיפול. 

מפחית את  MBAT -דיווחו שהמחקר זה לקשיים יומיומיים ובעלת השפעה שלילית על איכות החיים. ב

 (Jang & 'Lee, 2016) .המטופלות חשו יותר נוחות ויותר מסוגלות תחושת העייפות ו
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 שטיח צבעוני

 

 בשקט

 אפשר לשמוע

 את לחיצות המחשבות

 על כפתורי הרגשות

 מחשבה מובילה לרגש

 וככה אני 

 בתוך השקט שלי 

 מצליחה לפרום

 את שטיח המחשבות

 הצפוף שבראשי

 מכניסה אופטימיות

 בחריצים

 ואורגת 

 צבעונישטיח 

 

 האני המומשג
 

ולה. אירועים שונים של מרחב הפע צמצוםיוצרים  אנו נדבקים להמשגה מילולית של האניאנו כאשר 

מודד תדר עם האני המומשג וליצור עיוות חשיבה. אדם המאמין בטוב ליבו לא יוכל להיכולים לא להסת

דבקות יההיא בהתקשרות של האדם אל האמונות, הבעיה יכולה להתפרש כאכזרית. שלו ההתנהגות  עם

גם כאשר האמונות כוונתן טובה. כאשר ההדבקה קיימת לעיתים פועלים  לאמונות עלולה לעוור את האדם

 (2012)הייז , וילסון, & סטרוסאל,  בכדי לשמר את האמונות ובדרך מפספסים את הערכים.

  

" שטיח צבעוני " אני מתארת את  בשיר

בזמן מדיטציה. כאשר  הקשיבותתהליך 

אני מצליחה תוך כדי תרגול מדיטציה 

לזהות את המחשבות ולתייגן כמחשבות, 

אני מצליחה לרווח בין מחשבה למחשבה, 

להכניס ביניהן שקט, אופטימיות, ובזכות 

ת זה מייצרת חיים נעימים יותר, לא נמצא

בקצוות של השחור והלבן ומצליחה 

להכניס צבעים לחיי, לצמוח ולפעול לפי 

 ערכיי.
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 חיה בסרט

 

  ישנם רגעים שאני חיה

 את הדמות הראשית בסרט

 קתבוכה ואז צוח

 מאושרת ושוב בוכה 

 מטורפת כבת הריםכמו בר

  וישנם רגעים

 בהם אני מצליחה 

  להיות הצופה

 לראות את הדרמה

  ולא להתערבב

   לבכות או לצחוק

 ממרחק

 עם הפופקורן ביד

  אבל הרגעים היפים ביותר 

 הם אותם רגעים 

 של הסרט  בהם אני המפיקה

 יוצרת את מציאות חיי

  

כתיבת השיר "חיה בסרט" הבעתי את  דרך

התחושה שלי כצופה שלא מתערבבת ונתפסת 

במחשבות שלי ובעצם יוצרת את מציאות חיי ללא 

הימנעויות, ביתר גמישות. אפשר גם לראות שישנם 

מצבים בהם אני כן חיה בתוך הסרט ללא יכולת 

הפרדה, אך מעצם הכתיבה אני מצליחה להמשיג 

ההדבקה, אני מצליחה  את האני המומשג, את

לראות עצמי נופלת לבורות. בעבר חוויתי את 

הבורות כמציאות בלתי ניתנת לשינוי, היום אני 

מצליחה לראות את האפשרויות הנוספות הקיימות 

 להתמודדות עם מצבים מסוימים. 
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 אני כצופה 
 

נקודת מבט אשר מתוכה צופים על המחשבות והרגשות מבלי להיתפס בהן. זוהי נקודת מבט המאפשרת 

. כאשר התודעהאבחנה בין האני האמיתי, זה שלא ניתן להמשיגו לבין האני המילולי המומשג על ידי 

שממנה , זוהי בעצם נקודת תצפית מפגיעהמצליחים להסתכל מנקודת מבטו של הצופה נוצר מקום בטוח 

ניתן לצפות במחשבות, ברגשות, בתחושות. האדם משתנה כל הזמן, התחושות הופכות מנעימות ללא 

עם זאת האני הצופה אינו משתנה. האני הצופה מאפשר לאדם  , אךנעימות, לפעמים קשות וטורדניות

ת מקורה שיפוטיו .היות מודע למעשיו ולהשלכותיהם בכנות וללא עיוורון. האני הצופה אינו שיפוטי

קיומו  עלבמחשבה, הצופה אינו מייצר מחשבות, האני הצופה קיים אצל כל אחד תמיד, רק צריך ללמוד 

ולהביט דרכו. תפיסת העצמי כצופה מפחיתה מאבק וסבל, מאפשרת מרחב יציב המאפשר לפגוש ולקבל 

בות גדולה ישנה חשי ACTשת ה בחיינו. בגי יםובכך להפחית את המאבקאת החוויות העולות בנו, 

ישה זו הערכים הם מעין מצפן של עולה בנו כאשר אנו חיים לפיהם. בגלערכים שלנו ולחוויה המיטיבה ה

חיינו. כאשר אנו מבצעים פעולה אפקטיבית העולה מתוך הערכים שלנו מתעוררת בנו תחושת חיות, 

 (2018& קמחי ,  )ליבליךצלילות, בהירות חוסר גבולות, שקט ומרחב. 

אני יכולה לומר שהכתיבה מאפשרת לי בהרבה מצבים בחיי להיות צופה, לשים לב למחשבות שלי, 

היא מייצרת הפרדה וכלפי עצמי,  מאפשרת לי להיות בעמדה לא שיפוטית יאלתחושות ולרגשות, ה

 לבין מחשבותיי.  ברורה ביני

 .חוסר יצירתיות, ושיפוטיות כלפי הכתיבה שלי למצבים בהם אני מרגישהכעת אני רוצה להתייחס 

וזה  ,צופההלכתוב ממקום של באותו הרגע , תוך כדי צפייה, שאני לא מצליחה במצבים כאלה אני מבינה

אף היא ושאני מרגישה שהכתיבה לא מועילה לי,  האלכברגעים  .שיווי משקלחוסר שאני בסימן טוב לכך 

, מנסה לקבל את המציאות, מפסיקה לכתובאני אז אני חווה. בריחה מהרגשות הקשים ש הופכת לנתיב

את התחושות האלו של חוסר  ובכל זאת כותבתלהפסיק לא מצליחה את הקושי, את הכאב. לעיתים אני 

אלו היא שהכתיבה לא מספיק כ. התחושה ברגעים , "כאבי גדילה"הבא שירבמילים וביצירתיות כמו ב

 .ממנו יחה באמת להגיע למצב שאני מרוצהב ושוב ולא מצלאני נוטה לשנות את השיר שו .טובה
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 אי וודאות
 

"חיים הם צורה של חוסר ודאות, של אי ידיעה מה עומד לקרות או כיצד. מרגע שיודעים כיצד, 

מתחילים למות מעט. האמן לעולם איננו כול יודע. אנחנו משערים. אולי אנחנו טועים, אך אנחנו 

 (2012)צ'ודרון, לחיות את היופי, אגנס דה מיל  בחשכה"מזנקים פעם אחר פעם 

רימה זנטייה לחתור לוודאות בכל פעם שאנחנו מבינים שהכל סביבנו נמצא בבעלי כבני אנוש אנחנו 

ה שכרוכה בניסיון למצוא קרקע מוצקה מתעצמת בתקופות קשות. אך למעשה קמתמדת. נראה שהמוע

קיומנו נתון מעצם טבעו בזרימה מתמדת. הכל משתנה כל הזמן, בין אם אנחנו מודעים לכך ובין אם לא. 

למצוא עונג מתמשך,  וניסיונותינאנחנו נתונים לסבל משום שנטוע בנו פחד עמוק מהדברים כמות שהם. 

 תהליך. בתוךך, מנוגדים לעובדת היותנו חלק ממערכת דינמית שבה הכל וכולם נמצאים ביטחון מתמש

 (2012)צ'ודרון, לחיות את היופי, 

 כאבי גדילה

 

 דווקא עכשיו 

 כשמצאתי את עצמי 

 ישה בודדה אני מרג

 הכל השתנה 

 הקרקע נשמטה 

 אין במה להיאחז 

 נותרתי לבד

 יש לך את אלוהים 

 יש לך את עצמך 

 זה הכי הרבה שיש 

 תסמכי תאמיני 

 את כבר לעולם 

  לא תהיי יותר לבד

"כאבי גדילה" אני מבטאת את התחושה  בשיר

של ההתעוררות, תחושת הצמיחה המובילה 

להבנה שאין וודאות בחיים, שהכל משתנה כל 

הינה אשליה של ביטחון. בשיר  והיאחזותהזמן, 

אני כותבת על התגלית הגדולה שלי את עצמי, 

תגלית שהיתה מופלאה, אך שכללה גם תחושת 

ו שהיא. בדידות וכאב מהבנת המציאות כמ

בחוויה שלי האמונה בעצמי ובכוח עליון חזק, 

מאפשרת לי להתמסר לחוויה של כאן ועכשיו 

במיוחד ברגעים של קושי וכאב גדול. ההתמסרות 

מאפשרת לי לנתק אחיזה באמונות לא מקדמות 

מהן מקרב אותי לעצמי  והשיחרורולא מועילות 

 ולערכיי.
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 שינוי

 

 בעוצמות שבך כשתכירי

 תרגישי

 שהשינוי

 הוא

  פחד מוות

 ולמרות זאת

 תעזי

 לקפוץ

 לתהום

  בשביל לגלות

  שנשארת

 בחיים

 

 "אל תוהו ובוהו צריך להתייחס כאל חדשות טובות במיוחד" 

 (2012)צ'ודרון, לחיות את היופי, צ'וגיאם טרונגפה רינפוצ'ה 

  רוחניות ותחושת התעלות
 

ניתן להבין את מגבלותיה במלואן במודע. ממד זה של כאשר מתפתחת תודעה כפרספקטיבה , לא 

ייחודי בכך שאינו דומה לדבר מוחשי, אין לו קצוות, גבולות או מאפיינים ייחודיים  יתשהחוויה האנו

מוחשיים. בכל אשר תפנו שם הנכם. אפשר להיות מודעים למגבלות של כל דבר למעט מגבלות 

ל גבולות הזמן והמקום, העצמי כקונטקסט איכות המתעלה עת לעצמי התודעה. איכויות אלו מעניקו

)הייז , וילסון, & סטרוסאל, כקונטקסט אינו חומרי, הוא רוחני, הוא מקור החוויה להבחנה בין חומר לרוח. 

2012) 

מה שאנו תופשים באופן חיצוני כחלל וזמן הוא בסופו של דבר אשליה עם גרעין של אמת. אלו הן שתי 

אינסופיות ונצחיות, הנתפשות כאילו יש להן קיום חיצוני, מחוץ לנו.  –התכונות העיקריות ש לאלוהים 

"שינוי" אני מבטאת את תחושת הפחד הקיימת כאשר אני  בשיר

יוצאת מאזור הנוחות. ההרגל שלי הוא להימנע מטעויות ולכן 

להימנע מפעולה. השינוי נתפס עבורי כמו פחד מוות ממש, תהום 

ללא תחתית. במהלך תהליך הריפוי הצלחתי לזהות את 

ות, המקומות הללו ולחוות הצלחות וצמיחה גם בתהומות, בנפיל

וגם גיליתי שהתהום אינה אלא פרי היצירה שלי. ניסיוני הוא 

שהוביל אותי לדרך מרתקת, מצמיחה ומרגשת וגרם לי לפתח 

תחושת מסוגלות, למרות שבכל פעם שאני נתקלת בפחד משינוי 

 חדש אני חשה את הפחד במלוא עוצמתו. 
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זה שלנו. בעוד  , כמו גם אתהאמתיבתוכנו, הן לחלל והן לזמן יש הקבלות פנימיות החושפות את טבעם 

אני, המקבילה הפנימית של הזמן היא -שהחלל הוא הוא הממלכה השקטה והעמוקה עד אין סוף של אין

אז  –אני ונוכחות -אין –. כאשר המרחב והזמן מזוהים כבלתי גשמי הנצחיהנוכחות, המודעות לרגע הזה 

גם העולם ממשיך להתקיים, המרחב והזמן החיצוניים ממשיכים להתקיים, אבל הופכים לפחות חשובים. 

אבל הוא לא עוד מגביל. לפיכך המטרה העליונה של העולם אינה נמצאת בתוך העולם, אלא בהתעלות 

מודעים לחלל אלמלא היו עצמים בחלל, העולם דרוש כדי שניתן אל מעבר לעולם. בדיוק כפי שלא היינו 

 (2002)טול, הארה"  היהיה להכיר בבלתי גשמי. "אלמלא האשליה לא היית

 ים

 

 תחושת האינסופיות 

 של הים

 מאפשרת למחשבות

 לצאת מתכי 

 למרחב הפתוח

 ורים המתעופפות פהצי 

 הכלואות בגופי  

 פורשות כנפיהן 

 על הדף הלבן

 כותבות את החופש

 שבליבן

 ערכים
 

התנהגויות  תתוך הפחתה להגיע המסמנות לי את הכיוון אליו אני רוצהערכים הינם נקודות ציון בדרך 

קבלה, הפרדה קוגנטיבית ולהיות נוכח ב"כאן ועכשיו" סוללים  .הימנעות או ריצוי חברתיהמונעות מתוך 

 .את הדרך לערכים חיוניים נוספים

ת בין כיווני החיים ולועשוי להעלות סתירות גד םהאישיי ת מגע חווייתי קרוב עם הערכיםהתהליך של יציר

בניית ערכים הוא דבר היכול ליצור הבנה שהחיים קורים  אבל, .תנהגויות בהווההלבין ה נוהמוערכים של

המכשול הנפוץ  מסייעת להתמקם בהווה.  ACTכעת ולא אי שם בעתיד הרחוק. העבודה על הערכים ב 

 לראות אפשר הים על שכתבתי בשיר

"כאן ה, הטבע בין החיבור את

 עצם. והיצירה הרוחניות לבין", ועכשיו

 יצר לעצמי התחברות של התהליך

 אני ההקשבה בזכות. עמוקה הקשבה

, קוגניטיבית הפרדה לעשות מצליחה

לפתח תודעה כפרספקטיבה, ובזכות 

 כל אלו לכתוב וליצור ממקום רוחני. 
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ביותר בעבודה על ערכים בתחום העצמי הוא התקשרות יתר לסיפור של האני המומשג. לעיתים קרובות 

ן נקודת ימשחק גומלין מתמיד בין ערכים לב מתקייםאנשים מפגינים הימנעות מחוויות הקשורה לערכים. 

יטוי האומנותי. מסוים בשל הכאב שעשוי להיגרם לו אם ייכשל בב עשוי להימנע מלצייר נושאפגיעות. אמן 

)הייז  כתיבה יש איכות דומה. עבדה על קבלה יכולה לשחרר ולהוביל לפעולה בקנה אחד עם ערכים.לגם 

 (2012, וילסון, & סטרוסאל, 

 

 הזדמנויות

 

 למילים פוגעות  אל תתני 

 להשכיח ממך

 את אהבתך

 אל תתני למעשים פחדניים

 לסגור ולאטום

 את ליבך

 רגעים אלו

 הם הזדמנויות 

 להפיץ אהבה

 סביבך

 לדבר אל תתני 

 לכבות את אורך

  

בקטע שכתבתי "הזדמנויות" אני 

 את, שלי ערכיםאת ה לעצמי מזכירה

 פגיעות של כאובה בנקודה. שלי הדרך

 ידי על משקל לשיווי עצמי את מחזירה

. שלי והמטרות הערכים של תזכורת

, המטרה, הדרך הוא מבחינתי האור

 .לפיהם לחיות רוצה שאני הערכים
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 סמרטוט 

 

 רק כשהגעתי לרצפה

  לאחר שנפלתי מגבוה

 הצלחתי לראות

  את כמות הלכלוך

 שהצטברה

  רק כשהגעתי לרצפה

 הבנתי שאני צריכה

  לנקות מהיסוד

 להתחיל מהתחלה

 לקחתי סמרטוט נקי

 והתחלתי לנקות

 תחילה ניקיתי

 את סימני הקריאה

 אחר מכן קרצפתיל

 את האמונות המגבילות

 בחריצים שפשפתי

 את חוסר הביטחון

 ובפינות לא ויתרתי

 עד שהעפתי

 את הדעות הקדומות

  

  סחטתי את הסמרטוט

 אינספור פעמים

 המים יצאו שחורים

 והרצפה עכשיו נקיה

 אני מתחילה מהתחלה

 

 

 

שעשיתי בחיי על ידי  יהשינו עלאני כותבת  "סמרטוט"גם בשיר 

ו"אמיתות" שקיבלתי על עצמי במהלך חיי ללא ניקיון של אמונות 

שאלות, כעובדות מוגמרות. המשבר האישי שלי גרם לי להבין 

את חוסר היעילות שבהיצמדות עיוורת ואת חוסר היכולת 

. בשיר אני מבטאת את הבחינה מחדש של לכיוון ערכיילהתקדם 

חיי, בכל התחומים, בירור לעומק שמגלה חוסר הלימה בין ערכיי 

ן הפעולות שאני עושה על מנת להשיגם. הניקיון היסודי לבי

בשילוב עם קבלה, חמלה, הפרדה קוגניטיבית וקשיבות מאפשר 

 לי לפעול בחיי בהתאם לערכיי.
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 סיכום
 

 השנה.עברתי האישי שגם את התהליך ו את התהליך הלימודיגם יתה לסכם יה שלי מטרת העבודה

 . בגוף העבודה יםהמפורט ,מהכתיבה שליבין החומר הנלמד לבין תכנים  שילובלעשות רציתי 

הבנתי שיש לי הדבקה קוגנטיבית מאד חזקה תחילה  .קושי רב הזו כללה העבודה ההתחלה של

הלחץ הוביל אותי לשיתוק  רב. לחץהגיע הזו האומרת שאני לא יודעת לכתוב עבודות ומתוך ההדבקה 

ופה ולא להיות הצשבה, לא הצלחתי להיות לא הצלחתי להפריד את עצמי מהמח .להתחיל שמנע ממני

סיבות העלאת על ידי חיפוש אשמים וראיתי איך אני נמנעת    שיפוטית כלפי עצמי וכלפי היכולות שלי.

  הדרישות ביןעבודה, הרגשתי קונפליקט כתיבת  להבין את מטרתה שללדוגמא, התקשיתי לקושי. טובות 

היה לי  ,מצד שני .לעומת אווירת החופש של הקורסמאמרים באנגלית, מבוססים מחקרית, לשימוש ב

היה לי קשה גם עם  נושא מוגדר וסגור.בחשתי צורך והחופש בבחירת הנושא לעבודה, קושי גם עם 

הרגשתי שהציון עלול להשפיע  .תקבל ציון, המבוססת על תהליך אישי שעברתישהעבודה שלי,  הרעיון

בכתיבה של מחסום במחסום כתיבה, גם נתקלתי על האופן שבו אני רואה את עצמי ואת היצירה שלי. 

ר צליי מחויבותמעין תוב, כרב פיפיות, חשתי את הרצון לשיריי, ראיתי איך הכתיבה משמשת נגדי כמן ח

איך גם הכתיבה  הצלחתי לראות חוויתי יותר חוסר הצלחה.  עלתה שהמחויבותככל שירים באופן קבוע ו

, הצלחתי לראות ולדבר את תודעתיכל זה עבר בכאשר . ולא רק הפרדה תקוגניטיבייצר הדבקה יכולה ל

הצלחתי  מהזה, דיברתי עם חברותיי ללימודים, דיברתי מספר פעמים עם איילת קלטר ולאחר זמן 

, העזתי להיות במקום של פגיעות י שלי עזרה לי להשתחררחשיפת הקוש והמחסום נפתח להשתחרר

כאשר החזרתי עצמית הקיימת בתוכי. המסוגלות האיפשרתי לעצמי להתחבר לתחושת  וכךמבחינתי, 

רת עצמית, עם הקשבה ולעצמי את  תחושת המסוגלות יכולתי להתחיל לעבוד על העבודה ללא ביק

 התחלתי להנות מהדרך.כך גם פנימית ו

כתיבת העבודה התחברתי לשיריי מחדש, הצלחתי לעשות את החיבור של התהליך שעברתי במהלך 

של "שפת האכילה" עם שיריי שיצאו מעומק נשמתי. החיבור המיוחד בין  המדהימהת הלימודים בשנ

בזכות  "שפת האכילה"בגישה של כדיאטנית היצירה לתיאוריה חיזק אצלי את תחושת המסוגלות לטפל 

ובנוסף גרם לי להבין שאני רוצה להמשיך ולפתח את עמיקה על החומר הנלמד במהלך השנה, חזרה מ

 אותי זה מכבר. שעניינהיכולת הכתיבה שלי. במהלך כתיבת העבודה החלטתי להירשם לסדנת כתיבה 
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 התמודדות עם נושא מאד מלחיץשלי  כי בתהליך זה היתה כהצלחה גדולה הזו אני אסכם את העבודה 

אך בעקבות  בהם שנמנעתיהדברים  תלרשימיכלה להיות עוד הימנעות המתווספת העבודה  .עבורי

למרות המחשבה מתחילתה ועד סופה  לכתוב עבודההשינוי שאני עוברת עם עצמי יום ביומו הצלחתי 

 היא היא ההוכחה לצמיחה שלי. אקבל ציון לא מספק, ושייתכן 

 !!תודה
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 יש לך הכל

 אמרו לי יש לך הכל

 בעל בית ילדים

 מה עוד אדם צריך בחיים

 אבל משהו בתוכי

 לא היה שלם

 זנחתי איפשהו

 שם מאחור

 את עצמי

 שהלך לאיבוד

 

 אז יצאתי לחיפוש

 אחר העצמי האבוד

 חזרתי לנקודת ההתחלה

 הסרתי את העטיפות

 פרסתי מולי את חיי

 מוכנה לחתוך

 בבשר החי

 

 התחלתי לברור מה שלי

 ומה כבר לא

 בירושהמה הגיע 

 והגיע הזמן לשחרר

 ומה חשוב לי שישאר
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 אני מגלה עולמות

 מתמלאת במילים

 המתחברות לשירים

 שואלת שאלות

 קשות וכואבות

 אשר הופכות

 יותר קלות ופשוטות

 

 והיום יש לי

 את אותם

 בעל בית ילדים

 צמיעאבל כשיש לי את 

 אני רואה את הכל
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