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 מבוא

 

במהלך לימודי , חוויתי חוויה משמעותית, תהליך של יציאה מעולם תודעתי מאוד מגביל שכמעט 

כח הכי הורס שיש.  ומשם התחלתי  ,בחיינוא כח ישהייה בתוך אשמה. האשמה ה תמיד מחייב

מה שהורגלתי ל בניגודלטעום את האפשרות להגיע למצב של קיום חופשי באמת, בנוכחות מלאה 

בנושא האכילה בפרט ובהמון  ,מההתניות החברתיות. החוויה נגעה, השפיעה והשאירה תאבון לעוד

 תחומים בחיים בכלל. 

הינה שפה כללית ורלוונטית למגוון רחב של תחומים  " "שפת האכילהלתובנה כי  וכל אלו הביאו אותי

מודל ה במספר תחומים שנחשפתי אליהם והשפיעו עליי:שאינם קשורים רק לאכילה וברצוני להתמקד 

על תחומי חיים נוספים כמו, הורות, משפיעים המלה עצמית, כנושאים קשיבות, קבלה, ח ,הסלוטוגני

   זוגיות, קשרים חברתיים ומקצועיים.

של השפה בעולמנו, עד כמה דיבור פנימי שאינו מיטיב יכול  הבנוסף, נוכחתי לדעת מהי חשיבות

הוא בהם. שינוי השפה מאמינים  ערכים שאנוהלפעול מתוך ע בנו ובדרך שלנו לקדם את עצמנו לפגו

עניין מהותי באדם. "האדם המדבר" כך יחדו חכמי ישראל את האדם משאר בעלי החיים. ובאמת 

ומתוך כך כלפי הסובבים אותנו, קרובים משפיעה עלינו החל מהיחס שלנו כלפי עצמנו השפה 

  ורחוקים.

 המודל הסלטוגני

 

, כמעט כולנו צריכים תיקון, טיפול במהלך חיינו אנו מסתובבים בכל עת בתחושה שצריכים לתקן אותנו

החברה ובעצם כל הסובב ות, והתערבות מגורמים חיצוניים שונים.  מערכת החינוך, מערכת הבריא

 האוריינטציה הפתוגנית לפיה האורגניזם האנושי הוא מערכת מצוינת הצורך בתיקון מזוהה עם אותנו.

בעלת מבנה מכני מופלא אשר מדי פעם מותקפת בידי פתוגן וניזוקה, באופן אקוטי, כרוני  )ללא פגם(

 .או קטלני

עם  ,לזהות אדם אנושי מורכב ועשיר בתכונותאסור חולי הוא חלק מהחיים ושטונובסקי מאמין שאנ

מחלה מסויימת, נכות ייחודית או כל תכונה ספציפית אחרת. הוא טוען כי האוריינטציה הפתוגנית 

מובילה את העוסקים בתחום לשכוח מורכבות זו כאשר גם מקרים קשים ודורשי התייחסות פתוגנית 

                                                                                    .ניותאינם חלק מן המציאות השגרתית של רוב המחלות הכרו
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שואלת איך אפשר לעזור לאדם לנוע בכוון הגישה הסלוטוגנית שאינה ממעיטה באבחנה שניתנה, 

 וחייבת להתייחס לכל הצדדים של האדם הזה. של בריאות רבה יותר?

מטרתה היא לכוון את  ,עת כבסיס לפיתוח בתחום של קידום בריאותהאוריינטציה הסלוטוגנית מוצ

התחום לקראת התמקדות בגורמי בריאות במקום להתמקד במוקדי סיכון. ההתייחסות היא לכלל בני 

    .שבו הם מצויים ולאו דווקא לקבוצות סיכון ספציפיות נוחות/אי נוחות האדם, בכל מקום על הרצף

  אי נוחות? הנוחות והמה אם כן מסביר את התנועה לעבר הקוטב הבריא על רצף 

הכוונה למאפיינים  "משאבי התמודדות מוכללים"כאן נכנס "מודל הקוהרנטיות"  אנטונובסקי מתייחס ל

של אדם או קבוצה או מצב אשר על פי עדות אמפירית או שכל ישר, עזרו להתמודד באופן מוצלח עם 

תחושת קוהרנטיות חזקה תאפיין אדם או קבוצה    .האינהרנטיים של הקיום האנושיגורמי הלחץ 

 שיכולים לשמור על בריאותם למרות הסכנות האורבות להם.  

 

 המאפשרים תחושת קוהרנטיות גבוהה מקורות

 משמעות )המרכיב הרגשי(

משמעות מתאפיין בעל גם כשהכל מסביב מתפרק. אדם יש משמעות  יוהמידה שבה האדם חש שלחי

 אתגרים לגדילהעבורו הם  , הקשיים והמצוקות.לחץהארועי   עם וטיבציה פנימית גבוהה להתמודדבמ

לקחת חלק יכולת בעל משמעות מתאפיין באדם כמו כן . וכאב צעראלו ילוו בגם אם  ומנועי צמיחה

 יו.שליטה מסוימת על חילו יש ובתודעה כי  ייעודוהגשמת משמעותי בעיצוב חייו ו

 מובנות  )המרכיב קוגניטיבי(

המידה שבה תופס האדם את העולם ובתוכו את חוויותיו כבעלי משמעות קוגניטיבית. העולם כבעל 

 מסוימת. האדם יאמין ויבין את האתגר עמו עליו להתמודד.ברמה ניבוי ל הניתןסדר פנימי מובן 

 

 נהילות )המרכיב ההתנהגותי(

גישה  וכי קיימת להתמודד עם העולם ועם דרישות החיים. ו משאביםנשעומדים לרשותהאמונה 

  השפעה על המציאות.להתמודדות ונחוצים לנו על מנת שנוכל ללמשאבים ה

הגישה הסלוטוגנית מכוונת לחיפוש אחר הכוחות התורמים לבריאות ולרווחה יותר מאשר  (1)

אפשרת בחירה ומ לחולי תוך שימת דגש על חשיבותם של משאבי ההתמודדות.

 ולא בהשוואה למישהו אחר. יחסיתובייקטיבית. לא ס

 כללההה

מדובר  בשני המקריםשלמעשה  במהלך עבודתי כגננת חינוך מיוחד ואף בהיותי הורה לשלושה ילדים

 . לחשיבות הרבה בקידום מודל זה נוכחתי ,ברקמה אנושית
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עורכים לילדים ובכך מסווגים אותם, מציינים פותחים את השנה במיפוי ש חינוךהאנשי  רוב כמדי שנה

 את הקשיים שלהם ולעיתים שולחים לאבחונים. 

נחת, התפיסה לפיה מבחנים אמורים לאבחן "מה לא בסדר" אצל התלמיד -עניין זה החל לעורר בי אי

 גישה פתוגנית, כלומר גישהכדי שניתן יהיה לטפל ב"קושי" או ב"בעיה" שלו. תפיסה זו יוצאת מתוך 

חולי. זוהי ההערכה השואלת שאלות ביחס ל"מה לא עובד", במה התלמיד חלש, על כקושי הרואה 

מחפשת מה לא בסדר אצל התלמיד, מתוך ה ש תיקון. תפיסה זו מעודדת תרבותמנת לתקן את הדרו

 .הנחה שהתקדמות וצמיחה מתרחשים באמצעות תיקון של מה שלא עובדה

נית, גישת הפסיכולוגיה החיובית, ששואלת מה כן עובד, מה כן זוהי תפיסה השונה מהגישה הסלוטוג

שמרחב הצמיחה הרחב ביותר של האדם הוא ה"חוזקות"  הנחה מצליח, ואשר יוצאת מנקודת

 ות שלו.והכישרונ

משקיעים מאמצים בלשפר את מה שהם את תומס אדיסון  ,את מוצרט , תארו לכם את ג'ון לנון

ביצירה. כאשר במדע, במוזיקה,  –חלשים בו במקום להשקיע את האנרגיה הזו בכישרון שלהם 

 .העצים את כוחותיוישה את התלמיד במקום להגישה השלטת במערכת היא גישה פתוגנית, היא מחל

שניים יעזור לך להשתפר מכון גאלופ ערך סקר רחב היקף במסגרתו הוא שאל אנשים "איזה מבין ה

הכי הרבה? לדעת את החולשות שלך או לדעת את החוזקות שלך?" מרבית האנשים חשבו שידיעת 

החולשות שלהם תעזור להם להתפשר יותר מהכרת החוזקות שלהם. אבל זוהי תפיסה שגויה, כך 

ים החלשים עולה מתוך המחקר. אין הכוונה היא שהלומד אינו צריך לעבוד ולהשקיע בשיפור הצדד

יתר בתיקון, תוך הזנחה -ת בלבד יוצרת חוסר איזון המתבטא בעיסוקושלו, אלא שהתמקדות בחולש

 .של הטיפוח

הדעה הרווחת היא כי השימוש בציונים להערכת לומדים היא שהציונים מספקים את הצורך של 

ם. הציונים, כך תלמידים לדעת "היכן הם עומדים" ביחס לאחרים וכך מגדירים את הערך העצמי שלה

שלו ביחס לאחרים.  יםאומרים תלמידים ומורים, מאפשרים לתלמיד לדעת מה הערך של הביצוע

מראה שככלל תלמידים נוטים להשוות את עצמם לתלמידים שמשיגים ציונים גבוהים  (2) המחקר

תלמידים התלמידים, היא יוצרת אצל המהם. למרות שלהשוואה זו השפעה חיובית על הישגי 

 .ושות שליליות ומשפיעה לרעה על תפיסת הערך העצמי שלהםתח

, שהשוואה חברתית בתחומים שונים קשורה לדיכאון: ככל שאדם יותר עסוק עוד הראה המחקר

בהשוואה חברתית, כך יש לו סיכוי גבוה יותר לפתח דיכאון. למרות שהשוואה חברתית היא חלק 

החינוך לספק אותה, להשתמש בה או לעודד אותה. מערכת מהטבע האנושי, אין הדבר אומר שעל 

לתת להם את הכלים ת לעמוד בפני השוואה חברתית ועלינו לחנך את התלמידים לדע –נהפוך הוא 

להגדיר את עצמם באופן שאינו תלוי בביצועים של אחרים, וכמובן באופן שאינו תלוי בהערכה  והיכולת

 (2) .של אחרים
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התייחסות אל התלמידים שואפת יותר לאובייקטיביות ופחות קשה לחנך אותם לזה כל עוד ה

 לסובייקטיביות. 

עצרתי לחשוב  יבמהלך לימוד עם זאת יחד ובהעצמת חוזקותיו, אני רואה חשיבות רבה בקידום הילד

וילד, התבוננתי מה ולתכנן את עבודתי באופן שונה, התאמנתי בהסתכלות סובייקטיבית על כל ילד 

תוך חיזוק לקדם אותו בדרך הטובה ביותר ומשם הצלחנו להעצים ו הן החוזקות שלומו הוא מביא איתו

הדימוי העצמי והביטחון העצמי שלו. ראיתי חשיבות רבה בהסתכלות על הילד כעולם ומלואו מעבר 

א' יש קושי בקשב וריכוז אז כבר ל אותו. לדוגמא אם ומאפיין לקושי שלו ולא שהקושי הוא מה שמייצג 

ונחשוב איך לתקן את זה אלא אנסה לבדוק איך אנו מקדמים אותו להצלחה   ADHDא' לא אומר 

י הוראה יצירתיות ולכישורי חיים יחד עם זה. השתדלתי להשתמש במהלך שנות עבודתי כגננת בדרכ

נכונות  אך לאחרונה הבנתי את המשמעות בבדיקה מול הילד, איך הוא היה רוצה כלי  ומגוונות שנראו

במקום ולהאיר את החוזקות שלו  תו? למעשה, באיזה דרך אוכל להתאים את עצמי אליו שילמדו או

 "לתקן " אותו. 

השמנה, דרך המשקפיים של המודל הסלוטוגני ו "שפת האכילה" אנו לא נאבק בהשמנה, ובהקשר ל

מודל אלא נחשוב איך נוכל לעזור לאדם בכל משקל למצוא את היכולת לחיות חיים מלאים עם משקלו, 

זה יתמוך בהנחת המאבק במשקל שמימלא נכשל ובמקביל לשאוף למצוא את נקודות החוזק 

המקדמות בריאות עם משקלו, לאו דווקא בלעדיו. המשקל הוא חלק קטן מהאדם והחיים אינם 

 מתחילים לאחר הפחתת המשקל או העלאתו ואף אינם כרוכים בו.

ניים ההוריות רואות לפעמים יבעיה היא שהעה הבנתי  שלעיתיםוכך גם במשפחה הגרעינית שלי, 

ושופטות: הוא לא נראה מספיק טוב, אין לו מספיק חברים ביחס ל..., היא  "ברור"קצת יותר מדי 

ניים האלה כל כך זקוקות לפעמים יניים שמפחדות , העיאוכלת הרבה מדי, פחות מדי. ויש את הע

 ראותובעיקר יחדדו ויאפשרו ל לטרו את המיותרלמשקפיים שישנו רק טיפטיפה את זווית הראייה, יפ

. אחת הסיבות לקשיים שלנו בראייה היא העובדה שאנחנו מסתכלים על ילדינו באמת את מה שחשוב

דרך שני זוגות משקפיים: הראשון הוא הזוג שאיתו אנחנו רואים את עצמנו, שופטים ומנהלים את 

פכנו להורים. שם שוכנות הפנטזיות שלנו לגבי אילו מציאות חיינו, והשני הוא זה שהרכבנו ביום שבו ה

, במה הם יצטיינו, איך יהיה הקשר בנינו וכל יתר משאלות הלב ילדים יהיו לנו, איך הם ייראו ויתנהגו

 שלנו. אז ברגע שאנו מרכיבים זוג על זוג , אנחנו כבר לא ממש רואים טוב. 

ה התפקיד שלנו, אבל העדשות שרואות את כולנו מעולים בלראות את מה שחסר, אנחנו חושבים שז

מה שיש הן עדשות מרפאות. הבנתי שהעיסוק בקטגוריית "ילדים של אחרים" מייצר משקפיים 

מסוכנים במיוחד. כי אומנם כולנו משווים, ולעיתים זה עוזר לנו לאתר מקומות שכן דורשים 

ם באמת. כי בדרך כלל אנחנו התייחסות, אבל זה בעיקר לוקח לנו את האפשרות להיות הורים טובי

אין בנקודות שבהן קשה לנו : למה כולם משתתפים בחוג והיא יושבת עליי?, למה כל -עושים זום

סופו בחרדה שמולידה כעס הבנות רזות ורק הבת שלי לא? מצב זה ראשיתו ברחמים עצמיים ו

-כשהתחלתי לעשות זוםלהפוך אותו למי שהוא לא.  -שיוצאים על הילד במטרה טובה כמובן ואגרסיות

כחלק מהעצמי שלי  ןאת המחשבות האלה ולא להגדיר אות לראות עצמיאאוט גם איפשרתי ל
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ובהמשך הבנתי שאני יכולה לבחור אלו מחשבות אני בוחרת לקחת לעצמי. האדם השלם גדול מסך 

או אחרת כדי ומי אמר שצריך להיות בדיוק כך  -חלקיו ובתוך כל אדם וילד ישנם צדדים חלשים וחזקים

 (3) לעבור את מבחן הסף.

סובלת מעודף כביתי הבכורה שבימיה הראשונים מערכת הבריאות הגדירה אותה " בזה עםנפגשתי  

כהורים, משימה זו לוותה ומשם היה צורך בתיקון מתמיד הן של מערכות הבריאות והן שלנו  " משקל

הרסניות, הערות ו מבינים כמה הן היו בתחושות של בילבול, פחד, אשמה ולהתנהגויות שבדיעבד אנ

 .רווית כעסים המובילה למערכת יחסים סמויות, שפה

באכילה  ובנוסף פגעה  ימוי הגוף וההערכה העצמית שלהשפה אשר השפיעה מאוד על ד

במהלך לימודי  ם, הגוף שלה. הדבר הכי חשוב עבור כל אד אינטואיטיבית שלה ובאוטונומיה עלה

"שפת האכילה" ההבנתי כי העיסוק בפתוגן והיתייחסותו אליו כפתוגן מחרב ואף מגדיל את ההשמנה. 

בחרתי במקום להתעסק במשקל ולהאבק בהשמנה, להכיר את הובילה אותי לתהליך של בחירה, 

חד, לדאוג לעצמי מתוך מקום מקדם ולא מתוך פהגוף שלי, לשאוף לקידום בריאות בכל משקל, 

הדרך לשחרור, בחירה, הנאה ואהבה  להתאמן באכילה קשובה, קבלה ובחירה בדבר המיטיב עבורי.

 עצמית.

 

  mindfulness  קשיבות

 

הפניית תשומת לב בצורה שמאפשרת לנו פשוט לצפות בתודעה באופן מכוון, ברגע ההווה ולחוות "

 . דברים מבלי לשפוט או לפרש אותם" )ג'ון קבאט זין(

להיות נוכח בהווה ולהיות מסוגל להכילו, בין אם הוא רצוי ובין אם הוא לא רצוי, תוך משמע, 

התבוננות מאוזנת וערנית על הסיטואציה הנתונה, ללא שיפוטיות וללא תגובתיות אוטומטית. זהו הלך 

 .רוח של נוכחות והתבוננות, מתוך שקט פנימי, מלווה בקבלה ובפתיחות, לצד חמלה, אהבה ונתינה

יטציית מיינדפולנס ומושגי היסוד שלה שאובים ממשנתו של הבודהא . בניגוד לדעה הרווחת, מד

הבודהא, בתרגום 'זה שהתעורר', לא היה אל ואף לא שליח האל, אלא בן אנוש. משנתו מבוססת על 

 -ערכי מוסר, תרגול הדוק במדיטציה ופיתוח חוכמה שמשחררת. כל עיסוקו היה במדע של התודעה

ו כבני אדם מאמללים את עצמנו בשנאה, תאווה, כעס ותענוגות החושים. הוא העניק לנו את כיצד אנ

 .ושמחה מאוזנת בשלווה בקרבנו אהבה, חמלה, רצון להיטיב משנתו על מנת שנטפח

הוא חף מכל סממן דתי או טקסי ולכן בני כל הדתות  ,מאחר והמיינדפולנס הנו מדע של התודעה

 .נוצרים ומוסלמים כאחדיהודים,  -מתרגלים אותו

מי שהטמיע את המיינדפולנס בעולם המדעי היה ד"ר ג'ון קבט צין, מביה"ס לרפואה של מסצ'וסטס 

הוא תרגל במנזרי זן לצד המחקר שערך בביולוגיה מולקולארית. מתוך  70-בארה"ב. בסוף שנות ה
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נבנציונאלית לא מצאה תחושת שליחות הוא החל להעביר קורסי מיינדפולנס למטופלים שהרפואה הקו

 עבורם פתרון. היו אלו אנשים שסבלו ממחלות כרוניות שונות או ממחלות נפשיות כמו דיכאון וחרדה.

 במהרה קורסים אלו נחלו הצלחה רבה וקיבלו תיקוף מדעי ע"י מחקרים שבחנו את השפעותיהם על

ל צוותי הטיפול בעצמם המטופלים. משם הדרך נסללה לחקירת המיינדפולנס על אוכלוסיה בריאה וע

 )רופאים, אחיות וכו'(.

חשוב לציין כי מיינדפולנס איננה שיטת טיפול ללוקים בבריאותם בלבד, אלא אימון אשר כל בני האדם 

יוצאים נשכרים ממנו, בריאים וחולים כאחד. ממש כשם שספורט, תזונה, ואורח חיים בריא חשובים 

תרגול  עלקדים רק על למידה תיאורטית, אלא במיינדפולנס לא מתמ  .לכל אדם באשר הוא

 (4) ."המדיטציה, שהנה תרגול חוויתי. ממש כמו חדר כושר "לחיים הטובים

ולהבין את התחושות שלי איפשר לי לראות את המחשבות שלי ו  mindfulneesהעמקה ותרגול של 

קה של המחשבות  והידיעה שאתה בעל הבית של המינד החשיבות בקבלה שלהן כפי שהן, ההרח

שלך, מאפשרת לך לבחור אלו מחשבות את בוחר לארח ואיזה סוג של אירוח תיתן לכל אחת מהן. 

קשיבות אינה מורה מה לעשות אבל היא מאפשרת ופותחת את הדלת לבחור בכל רגע מחדש מה 

ות, שבדרך כלל אינן נגישות לנו, משום הכי נכון לעשות. השימוש בה פותח ומאפשר זוויות הסתכל

 (5) .שאנחנו פועלים בשגרה כאוטומט

 

 / חמשת המכשולים חמשת האורחים

ועצם הזיהוי מאפשר לי לא לפעול התוודענו ל"חמשת האורחים" שנדע לזהות אותם  במהלך הקורס

יכול להתחיל . הגדרת האורחים מאפשרת לשים רווח ביני לבין הרגש שלי, וברווח הזה באוטומט

 להיווצר חופש, ובמקום הזה יכולה להיות בחירה.

 אנחנו מכניסים אלינו את האורחים , אבל אנחנו לא "עובדים אצלם", האורחים "לא יחליטו עליי"

הלמידה איך לפגוש את חמשת המכשולים  ואנחנו בוחרים איזה סוג של אירוח אנו מוכנים לתת להם.

 יותר.לו איפשרה לי להיות מאושרת הל

 

 

 ריגושים

מרגישה שאי אפשר בלי הריגוש אפילו שזה לא עושה לי טוב ולא מקדם את הערכים שלי. 

משפחה זו הם פתיינים ושקטים יחסית, מבטיחים לנו עולם שכולו טוב, אידיאליזציה 

 הגזמה בתכונות הטובות ובערך שלהן.   -אהבותוהת

 ריגושים ]לו רק[                  השתוקקות ]מגיעה מתחושת חסך[                  אחיזה
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 קהות

 שעמום, כובד, עייפות, ערפול, מצב שבו האדם יושב ואינו מצליח להתמקד.

 

 כעס

זאת משפחה המייצגת מכלול של תחושות ורגשות, ביקורתיות, שיפוטיות, קנאה, השוואות, 

 צינויות, אלימות, דחייה, סלידה , נקמה , טינה והמנעות.

 אי שקט

 .עצבנות, חוסר סבלנות, תגובתיות תזזיתיות

 בילבול

 .ספק, לבטים, קושי בקבלת החלטות

במצבים שונים של אי נחת, הזמנתי את עצמי לבדוק מי אלו האורחים שהגיעו וככל שתירגלתי 

 מיינדפולנס, אורחים אלו הפחיתו את הביקורים שלהם וכשהם הגיעו, הם הגיעו לזמן קצר יותר.

בזמן שמגיע  אורח, אני מקבלת אותו ומבררת מה זה עושה לי בגוף, מה הקול שלו אומר, מזהה 

אותו, מקבלת אותו וממשיכה בעיסוקיי. הבנתי שעצם העיסוק שלי בו בעבר והרצון לגרש אותו סיפקה 

לו תנאים טובים יותר להשאר. לדוגמה אם היה מגיע השתוקקות והייתי מספקת לו תנאים טובים 

מתקשרת לחברה ואז לעוד חברה.. לא  -שאר אז היה מגיע הכעס והכעס היה גורם לי לפעוללה

וזה היה מגביר את הנוכחות עוצרת. הבילבול היה גדל לא היה ברור למינד מי האורח ומי בעל הבית 

 שלו, השמועה הייתה עוברת במהירות והיה מגיע עוד אורח וחוזר חלילה. 

גוש חוויה לא נעימה היא להפסיק להיאבק הוא קבלה, דרך טובה לפס חלק בלתי נפרד מהמיינדפולנ

 בה, להפסיק לנסות שדברים יהיו אחרת. 

דפוס של מאבק המופנה פנימה הוא גורם מרכזי לאי  הסבל רק יתעצם ויגדל.  -אם נמשיך להיאבק

  שקט וסבל. קבלה מאפשרת לנו לממש את הערכים האישיים של כל אחד מאיתנו.

שיטות טיפוליות שונות המבוססות על עקרונות המיינדפולנס ואתמקד  האחרונים התפתחובעשורים 

 באחת מהן. 

ACT – ומחוייבות טיפול בקבלה 

ACT  היא שיטת טיפול קוגניטיבית התנהגותית המתבססת על פילוסופיית חיים ששמה דגש על

יכולוגית, על ידי קבלה של המחשבות והרגשות של האדם. השיטה מתמקדת בפיתוח גמישות פס

יכולת להתמקד בהווה, במחשבות וברגשות ולהכיל אותם, מבלי צורך בהגנות שאינן נחוצות. היא 

המושפע   ,(CBT)נחשבת לגישה טיפולית הנכללת בגל השלישי של הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי

החוויה מחשיבה בודהיסטית ואקזיסטנציאליסטית המקבלת את הפגיעות האנושית והסבל כחלק מ

האנושית שאין לנו יכולת או צורך לשנות. מתוך כך, הגל השלישי מתמקד במיינדפולנס ובקבלת 

                                   .החוויה הנפשית
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למשל, גם אם אנו חווים רגש כואב כחרדה, לפי גישה זו אל לנו לנסות להימנע מרגש זה, שכן מאבק 

, עלינו ACT-וסבל נוספים. במקום המאבק בחרדה, לפי גישת ההינו חסר טעם ורק יוביל לחרדה 

להכיל את החרדה ולקבל אותה כמתנה, כרגש שמלמד אותנו משהו, מאפשר לנו בחירה בדברים 

 שמשמעותיים לנו, מתבסס על חוויות העבר שלנו ולכן חשוב ומהותי לחיינו.

אנו נותנים לה להוביל את חיינו  בדוגמא זאת ניתן לראות כי למרות שאנו מקבלים את החרדה, אין

באופן אוטומטי. אם היינו נותנים לחרדה להוביל את חיינו היינו נכשלים שוב ושוב, נמנעים מחוויות 

מרכזיות בחיינו ולבסוף עלולים לחיות חיים של ניתוק רגשי. מתוך כך, לפי תרפיית הקבלה 

די הניסיון להימנע מסבל ורגשות שליליים, והמחויבות, הבחירות בחיינו צריכות להיות מונחות לא על י

 (6) אלא מתוך מחויבות לערכים המרכזיים בחיינו.

 היא הפרדה קוגניטיבית:   ACTאחת הטכניקות המרכזיות ב 

טכניקות המכוונות להפרדת מחשבות, ובפרט מחשבות בלתי נעימות ובלתי אדפטיביות, מהעצמי. 

למחשבה "יש לי מחשבה על כך שאני אדם רע" או מתן לדוגמא, הפיכת המחשבה "אני אדם רע" 

הרעיון הוא להסתכל על המחשבות ולא מתוכן.   .דימוי ויזואלי לתחושה/מחשבה וצפייה בה מרחוק

(7) 

 :את לראות היכולת את לרכוש רוצים אנחנו 

 כמחשבות המחשבות 

 כרגשות רגשותה 

 כזיכרונות הזיכרונות 

.  התנהגותית והתפתחות מוגברת קוגניטיבית למעורבות והסתבכות מהימנעות המעבר מתאפשר כך

ההתבוננות בשפה, הידיעה שיש לי בחירה, היכולת לראות את הערכים שמנהלים אותי והיכולת 

להניח לשפה שאינה מקדמת אותי מאפשרת להכיר את עצמי יותר ולשים דגש על מטרות שמקדמות 

 את עצמי ללא שיפוטיות גם במקומות שקשה לי איתם.  את הערכים שלי וכמו כן מאפשרות לי לקבל

 אכילה קשובה

היא אכילה המאפשרת לכל החושים להיות מעורבים בתהליך האכילה, מתבססת על ההנחה שכאשר 

מתעלמים ממה שרואים, נוגעים, חווים מרגישים, אובדת האכילה והופכת לא נוכחת, האכילה תיבחן 

לא יחסית לאוכל אלא תמיד להרגשה שהיא מעוררת בגוף ולאיך הכי הייתי רוצה שהגוף שלי ירגיש 

  (7) רת לראות את האכילה כפי שהיא. ומאפש

כשתינוק נולד, אחת המערכות שעובדות אצלו באופן מושלם היא מערכת הרעב והשובע. הוראות 

תסגור את הפה, תסובב את הראש  -תצרח ויגיע אוכל, אתה שבע -ההפעלה הן פשוטות: אתה רעב

: ביטחון בעצמי, ביכולת א כפולוהאוכל יפסיק להגיע.  כשהאמא קשובה לתינוק הביטחון המורווח הו

שלי להגיד מתי אני רעב, בהכרות שלי עם הגוף שלי, בידיעה שזה רעב וביטחון בידיעה שכשאני 

אספר לאמא שיש לי צורך, היא תספק אותו, כי היא מבינה אותי ואני יכול לסמוך עליה, כי היא היקום 

י לבד. אז בכל פעם שאנחנו דוחפים לו כפית ושנינו ביחד יוצרים שלם שאני לא יכול עדיין לייצר לעצמ

בלי שהוא שם לב, או נותנים בקבוק רק כי עבר זמן ולא כי הוא ביקש, או מתגאים באיך שהוא אכל 

צריך את כל הפירות ומתעלמים מכך שכבר לפני חצי צנצנת הוא סגר את הפה וסובב את הראש, 

קום, מערערים מערכת שעובדת טוב לזכור שאנחנו פוסעים אל תוך החוזה הסמוי שלו עם הי

לאט לאט עם התניות נוספות האוכל פוסע אל תוך ולוקחים לו את הביטחון שהוא נולד איתו.  

איכשהו עם הצמא  והדבר הכואב ביותר הוא שזה קורה כי ככה אנחנו לימדנו אותם.  -השדה הרגשי



 שפת אכילה מהפרט אל הכלל
 

10 
 

ם לגמרי שולטים בזה, זה לא וה אנחנו בסדר, רובנו לא מתערבים להם ולא מעירים להם על השתיה

 ( 3)מתקלקל, זה נשאר פשוט וזה בעיקר נשאר שלהם ולא שלנו. 

היום מוקדם מתמיד, מגיע השלב שבו נשמעים הקולות המבלבלים, הורים לילד שמן מדי או רזה מדי 

שהאחריות ההורית שלו אינה  בנו, שלא יודע לשים גבולות וירגיש ייתפס כמי שלא דאג לבריאות

מתוך התבוננות, יש לחץ,  אוכשהשפה הזאת מגיעה ושופטת אותי ואני פועלת מתוכה ול  תקינה. 

השמשפיעים באופן ישיר על הדימוי העצמי ועל האכילה האינטואיטיבית תסכול ורגשות לא נעימים 

  של הילד. 

 

 הכח המרפא של החמלה העצמית

נס למה עובר לי בראש הבחנתי בשיפוט, ביקורת עצמית ודיבור פנימי לא כשהתחלתי להביא מיינדפול

 מיטיב.

 אני רוצה להביא כאן חלק ממאמר שכתבה יהודית כץ:

דמיינו שהייתה לכם חברה אחת, נקרא לה בקי, שמינתה את עצמה להיות המפקחת הבלעדית על "

היא תאמר לכם שהפרזנטציה חייכם. לבקי יש עין חדה, מהירות תפיסה והיא ביקורתית מאוד. 

בלימודים הייתה בינונית, שאינכם מהווים דמויות מחנכות טובות מספיק לילדים שלכם, שאתם לא 

מקפידים על אורח חיים בריא, או לא מקדישים מספיק זמן לאהובים שלכם. היא גם לא מניחה, 

על מחדל, ולפני  החברה הזאת. היא תסמס לכם על תפקוד לקוי בבוקר, תתקשר בצהריים לדווח

השינה תקפיד למנות בפניכם את כל כישלונות היום הקטנים כדי שתוכלו להירדם בתחושה חמוצה. 

בקי, עושה זאת כמובן מתוך רגשות עזים של אהבה ורצון לשיפור. לו הייתה לכם חברה כמו בקי, אני 

יש בקי קטנה  מניחה שהחברות איתה לא הייתה מאריכה ימים. אבל האמת היא שלרבים מאיתנו

בחלקו האחורי של הראש. ביקורת עצמית טורדנית, שגורמת לנו להאמין שלא התאמצנו מספיק, 

 (8) ."שלא השקענו מספיק מחשבה ושאנחנו לא מוכשרים

המילים האלה נוגעות במשהו שמאוד חשוב להזכיר כשמדברים על חמלה עצמית, וזו האמונה של 

רבים מאיתנו שללא שיפוט וביקורת עצמית לא נתקדם ולא נשתפר. אחת הטענות המרכזיות שאני 

אה יופי, אז  אני אתקדם? שומעת כשאני מדברת על הנושא הזה, זה: אז איך אני אשתפר? אז איך 

                            ...ת ומוחלת לעצמי ואוכלת ומוחלת ואוכלת ומוחלת, וככה אני נראיתאני אוכל

ברגע שמתחילים לדבר על חמלה עצמית, כאילו לוחצים על כפתור ולרבים מאתנו צפים ועולים 

 במיידית כל הדברים שבגללם אנחנו, כביכול, לא ראויים לחמול על עצמנו. איזה מנגנון עמוק זה.

השיפוט העצמי טבוע בנו כל כך עמוק, הוא הרגל כל כך עמוק של התודעה, שדבר ראשון התודעה 

מתקוממת שהולכים לקחת לה איזשהו הרגל. למרות שזה הרגל שגורם לנו כל כך הרבה ייסורים. 

אעשה בלי זה, מי אהיה בלי זה, איך בכלל חיים בעולם בלי שיפוט  נוסף, זה אולי קצת מפחיד: מהב

 .מיעצ

        .זה כל כך כמו טבע שני עבורנו, שלפעמים אנחנו אפילו לא מזהים שאנחנו שופטים את עצמנו

האופן שאנחנו מדברים ומדברות לעצמנו הופך להיות הרגל. כל דבר שאנחנו חוזרים עליו שוב ושוב 

משתפרים. איך לומדים הופך להיות הרגל. וכשאנחנו חוזרים על משהו אנחנו נהיים טובים בו, אנחנו 

לנסוע על אופניים? איך לומדים לנגן על פסנתר? איך לומדים לעשות מדיטציה? עושים את זה שוב 

יותר ויותר טובים בזה. אנחנו פיתחנו את המיומנות המצערת והטרגית לדבר אל ל הופכיםושוב עד ש

ים בו בגלל שחזרנו על זה עצמנו באופן שלילי. הפכנו את זה למשהו מאוד מורגל ואנחנו מאוד טוב

שוב ושוב, עשינו את זה לאורך כל חיינו. אנחנו חיים בחברה מאוד הישגית, שדוחפת אותנו להצליח 
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ולא להיכשל, ובכלל מתייחסת אלינו במונחים של כישלון והצלחה. הפנמנו קולות חיצוניים שהפכו עם 

שנהיינו טובים בזה. זה הפך להרגל  הזמן להיות קולות פנימיים, ועשינו את זה כל כך הרבה פעמים

שקוף. אבל הבשורות הטובות הן שבאותו האופן אפשר גם לשנות את זה: על ידי חזרתיות של דיבור 

המורה במסורת הטיבטית חמלה עצמית בסופו של דבר לא מכוונת רק לעצמנו.   .פנימי מיטיב וחומל

לב -נו, שבהמשך עם התרגול, הופך לטובלב אוהב כלפי עצמ-: "הכול מתחיל בטובאמרה פמה צ'ודרון

אנחנו לא יכולים לתת מה שאנחנו מרגישים בחוסר, אנחנו יכולים לתת   "אוהב כלפי האחרים

. כשאנחנו מתמלאים בחמלה כלפי עצמנו, "בשפע רק מה שאנחנו מרגישים שיש לנו שפע ממנו

   (8) .אנחנו יכולים להתחיל להרחיב את גבולות המשפחה

 תבנימה אישי

, שפה המאפשרת, וקה ביותרמשמעות עמ נחשפתי יש להאליה  אני מרגישה שהשפה הנפלאה

קבלה, חמלה, אהבה והכרות עם הערכים שלי. אנו יכולים לראות עולם טוב רק כאשר אנו רואים את 

אנו יכולים להטיף לילדינו ערכים נעלים עוד מקטנות, ובסופו של דבר הם יעשו את מה  הטוב בעצמנו.

שהם ראו אותנו עושים. כך בסביבתנו המידית וכך גם בסביבה הרחבה יותר. אנו יכולים לשנות את 

העולם רק על ידי כך שנהיה דוגמא ומופת למה שאנו רוצים לראות בעולמנו. המהטמה גנדי טבע את 

אם אנו רוצים  "היה אתה השינוי שאתה רוצה לראות בעולמך". –שהופיע אלפי שנים לפניו  הרעיון

 .לחיות בעולם בו אנשים מרבים אהבה ונתינה, הרי שעלינו ראשית להיות כאלה בעצמנו

לסיכום, תודעתנו היא המשאב החשוב ביותר שיש לנו; באמצעותה אנו חווים את עולמנו, באמצעותה 

ים אותו. תפיסת העולם הבודהיסטית מציגה רעיון המופיע בשמות אחרים גם אנו למעשה יוצר

משמעותו היא שחיינו הם כמסך ריק עליו אנו משליכים תמונות  , רעיון הריקות –בפילוסופיות אחרות 

שיש לנו אחריות גדולה לגנן את גינת התודעה שלנו כך שנזרע בה זרעים של  , מכך מתודעתנו. 

 (9) .מאחר ובזה תלוי אושרנו ואושרם של האחרים בעולמנו –ם תלויים בדבר אהבה ונתינה שאינ

במהלך העבודה, התחזקה אצלי הידיעה שיש באפשרותי לבחור אלו תמונות אני מעוניינת להניח על 

המסך ולבחירה של תמונות אלו יש השפעה גדולה על תפיסת העצמי שלי ובאיזה אופן אני מסתכלת 

ועוד. יש תמונות שהרגשתי שאיני זקוקה להם עוד  ל ההורות שלי, המקצוע שליעל מסע החיים שלי, ע

הדרך ארוכה ואני   וגם אם הם עדיין קיימות על המסך אין לי את הצורך להמשיך לדפדף בהן. 

 מתרגשת להמשיך במסע המרתק.

 תודה!
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