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 3עמ' 
 

 מבוא

האחרון ולהופיעבאוגוסט  לחזור  הבמה  לאמני  הממשלה  אישרה  שח   ,,  הלאחר  הגל  נגיף לף  של  ראשון 

הקורונה. באחת הכתבות ששודרו בנושא זה, עלה רמי קליינשטיין לבמה ואמר לקהל בעודו מתיישב בכיסא  

 הפסנתר: "אני מרגיש כמו אחרי צום מאוד מאוד ארוך, ואתם, הקהל, אתם ארוחת הגורמה שלי". 

להופיע    ,תו וכמיהתות התרגשואת עוצמ  קליינשטיין, השתמש במטאפורה מעולם האוכל על מנת להעביר

מעולם האוכל הפך בפני קהל ועל מנת להביע עד כמה היעדר ההופעות היה חסר לו. השימוש במטאפורה  

 במובנים רבים.   םהמוחשית וחדרו לחיינו המודרניי  ם. מושגי האוכל חצו את הווייתבשיח האנושי  ,נפוץלדבר  

ש  פלא אפוא,  נעשה  לא  בעולם הטיפול  רבגם  וחלקן מעולמות ות  במטאפור  שימוש  )חלקן מעולם האוכל 

עשה בה נהמטאפורה הטיפולית אינה חדשה בשדה הטיפולי ו  על מנת לקדם תהליכים טיפוליים.אחרים(,  

שימוש בשיטות טיפול רבות. המטאפורה הטיפולית נעשית כשתפקידה הוא שינוי, מתן משמעות ומסגרת  

מנת   על  המטופל.  לאדם  המחדשה  זאת,  צריכה  להשיג  אישית טאפורה  וחוויה  מוכר  דימוי  באדם  לעורר 

בעשרים שנה האחרונות, מטפלים מגישות שונות מגלים מחדש את יעילות השפה המטאפורית, לאור   מוכרת.

של המוח ה"ימני"   תשל תפקודי המוח והדגשת השימוש בפעילויות אינטואיטיביו  יהמחקר הנוירופיזיולוג

 . (2008ת, )ג ככלי טיפולי

 הגל השלישי של ה כילה עושה שימוש נרחב בגישת הטיפול בקבלה ומחוייבות. גישה זו היא חלק מהא  שפת

-  CBT  ,  גישת ה  תעולה ומתחזקוהיא .-  ACT  (Acceptance & Commitment Therapy  ,עושה שימוש רב )

 ACT  -  במטאפורות במסגרת הטיפול. במאמר זה אציג כיצד השימוש במטאפורות ב  ,אם כי טיפה שונה

 משרת את הגישה ולמעשה מסייע לקדם את הגמישות הפסיכולוגית של המטופל. 

מה תוגדר  טיפולית,    יבתחילה,  מטאפורה  ומהי  שלמטאפורה  קצרה  סקירה  של   תוך  השונים  הסוגים 

את ההקשר כן, יוצגו מטאפורות שונות שידגימו  יתרונותיה ו  יתוארוהמטאפורה והשימושים שנעשים בה,  

הייח לגהטיפולי  המטאפורה,  שבין  )ודי  והמחויבות  הקבלה  תהליכים    ( ACTישת  כמקדמות  כוחן  ואת 

 .  רגשיים

שונים ממקורות  שנאספו  במטאפורות  שזורה  הטיפולית העבודה  במסגרת  שימוש  בהן  שיש  מטאפורות   .

ה   לגישת  הכלים ACT  –בהקשר  אחד  רק  היא  שמטאפורה  האחד,  חשובים:  היבטים  שני  לציין  חשוב   .

אחרים. השני,  לקדם את הגמישות הפסיכולוגית של המטופל. בגישה זו קיימים עוד כלים נוספים    המסייעים

ו מטאפורות  של  מגוון  עוד  למצוא  שניתן  בהשתתפות  הוא  או  למטופל  מותאמות  מטאפורות  לייצר  אף 

דתו המטופל. העיקרון המובא כאן, הוא להציג כיצד המטאפורה משמשת את המטפל ומהווה עבורו כלי בעבו

 עם מטופליו. 

 

  



 4עמ' 
 

 מהי  – מטאפורה 

“ שפירושה  ביוונית  מהמילה  נגזרת  והיא  העברה  פירושה  “מטפורה”  ו”Metaהמילה  )אחר(   ” Phrein  ”

( באמצעותו מתאפשרת העברה בין שני vehicle)  )להעביר(. נהוג להגדיר את המטפורה כמנגנון או כ”כלי”

קור, והוא מועבר אל התחום השני, שהוא תחום היעד עולמות תוכן )שדות סמנטיים(, שהאחד הוא תחום המ

Lakoff  &Johnson, 1980 ) . 

שמטאפורה היא השימוש במילים כדי לבטא רעיון על ידי השוואת דבר  ( אומר  Ruse, 1993הפירוש המילוני )

אחד לאחר, על מנת להראות דמיון. נטייה זו לחבר דברים מעולמות תוכן בלתי קשורים ולעשות התמרה של 

 (. 1992משמעות היא יכולת מולדת בבני אדם ומקור להתפתחות קוגניטיבית )אליצור, 

 .בכוח המטפורה לארגן ולתאר לאחרים מצבים שאינם ניתנים להמללה  מטפורה היא אפוא שינוי והעברה.

היא מאפשרת להבין מושג או חוויה אחרת, ויוצרת בהירות בעזרת השאלת תבניות שעוצבו מתוך התנסות  

תיאר את המטפורה כמורכבת משני מושגים  (,  Richards  1936)ריצ’רדס    .ת להבנת דבר מופשט יותרממשי

ד: מושג אחד הוא הנושא והמושג האחר הוא מטפורי, ומתפקד ככלי להבנת מושג  שיש ביניהם יחס מיוח

ע מכך מערכת היחסים בין שני המושגים הוא הבסיס של המטפורה. כוחו של המושג המטפורי נוב .הנושא

ושג המטפורי אינו אפשר לתאר אותו במילים אחרות. במצב מטפורי קיים תמיד מתח, מכיוון שהמ-שאי

 מלא ומושלם את מושג הנושא.  מסביר באופן

המחקר   לאור  המטאפורית  השפה  יעילות  את  מחדש  מגלים  שונות  מגישות  מטפלים  האחרונות  בשנים 

.  של המוח "הימני" ככלי טיפולי  ותש בפעולות אינטואיטיביהנוירופיזיולוגי של תפקודי המוח והדגשת השימו

מסייעים   טיפולית  במסגרת  במטאפורות  של השימוש  המוטיבציה  את  משפרים  ממוקד,  להיות  לטיפול 

 (. 2008)גת,  המטופל, מסייעים לגבור על מכשולים מילוליים ומאפשרים לטיפול להיות יותר הוליסטי

 

 

  



 5עמ' 
 

 המטאפורה בשדה הטיפולי

הלמטאפ בין  ורה  בדמיון  צורך  יש  הדמיון.  והוא  משותף  אלמנט  יש  הטיפולית  ולמטאפורה  ספרותית 

המטאפורה לבין מה שהיא מתארת. במטאפורה הספרותית, הדמיון בין המטאפורה למה שהיא מייצגת צריך 

לו    לעורר חוויה מוכרת, על הקורא להיכנס לתוך העולם העשיר המתואר על ידי הסופר ולא חשוב כמה זרה 

של המטאפורה הסיטואציה. התפקיד של המטאפורה הספרותית הוא אפוא התיאור, ולעומת זאת, התפקיד 

הטיפולית הוא שינוי, מתן משמעות ומסגרת חדשה. על מנת להשיג זאת המטאפורה צריכה לעורר אצל האדם  

זו שבה העולם נוצר  חוויה אישית הדומה לזו שהוא מכיר ולשאת מסר טיפולי. מטאפורה טיפולי יעילה היא

 (.Mills & Crowley, 2001על ידי המטפל נחווה על ידי המטופל )

 

 סוגים שונים של מטאפורות טיפוליות 

ידע ממקום   עולם  לבצע העברה של  כן,  חד למקום אחר. היכולת לחבור שני אהמטאפורה מאפשרת, אם 

יא יכולת מולדת בבני אדם ומקור  דברים שהיו בלתי קשורים קודם לעשיית טרנספורמציות של משמעות ה

 (. 1986להתפתחות קוגניטיבית )אליצור, 

 ניתן להבחין בין סוגים שונים של מטאפורות, ובכולם ניתן להשתמש בחדר הטיפולי: 

ובאובייקטים כדי לייצג משמעות   , בובות, מכוניות, צעצועים שוניםש בחפצים שימו   –  מטאפורות קונקרטיות

מטא  מסויימת. זה  הלקוחותובכלל  המסמלות   פורות  המטופל  של  יום  היום  מחיי  ומטאפורות  הטבע  מן 

כי האדם עץ השדה/כמו האדם גם העץ  (. למשל, משירו של נתן זך: "1992תהליך שזקוק לפתרון )אליצור  

 ". האדם נגדע  צומח/כמו העץ

 של מגע, תנוחת גוף ותנועה  – מטאפורות קינסטטיות

ויזואליות תפקיד המטאפורה   ופנטזיה.  ריקוד, קולאז', מוסיקהציור, פיסול,  ל  ש  –  אומנותית-מטאפורות 

 (. 2008האומנותית היא לתאר את בעיית המטופל ולהביא לפתרונות כפי שהם מצויים באותו רגע )גת, 

דוטות,  של משחק דרמה, סיפורים ואגדות. במטאפרות מילוליות נעשה שימוש באנק  –  מטאפורות מילוליות

על הסיפ  בפתגמים, בסיפורים  בו את :  ור לעמוד בשלוש דרישות במשלים ובאגדות.  יזהה  צריך שהמטופל 

וצריך שהסיפור יפתח לפניו אפשרויות: החל   ,הוא הגיבור או הדמות המרכזית-עצמו, צריך שיחוש שהוא 

יום ועד טכניקה של בניית סיפור משותף של המטפל והמטופל )עומר -מבניית סיפור מאלמנטים של היום

 (. Burns, 2004 ;Mills & Crowley, 2001; 1997 ואלון,

   השימוש במטאפורות עוזר למטפל להשיג שלושה אלמנטים בתהליך הטיפולי:

אחת הבעיות הקשות ביותר בטיפול נפשי, שהוא   –  כניסה מיידית לעולם הרגשי החוויתי של המטופל .1

הראשונית הבסיסית שמורכבת זו  בעיקרו טיפול מילולי, היא כיצד ניתן לגעת, בעזרת מילים, בחוויה  

לע ניתן  כיצד  והתנהגות?  חשיבה  רגש,  ריח,  שמיעה,  ראייה,  מגע,  של  מתחושות  מהמבנה זמנית  בור 

מטאפורות יכולות לגשר במעבר מהמדיום המילולי,    השטוח של השפה למבנה העמוק של החוויה עצמה?

מב לחדור  מאפשר  במטאפורות  השימוש  קינסטטי.  הוויזואלי  של למדיום  השחוקים  לתקליטים  עד 

ר שנוגע המילים, של התוויות הנוקשות, של התפקידים הסטראוטיפיים ולגלות ממד סמוי, מורכב יות

בטיפול הרגשי, ההתנהגותי    (.1986)אליצור,    ווייתהו של המטופל, בגרעין המרכזי של    תחווייתיבאמת  

פולית משותפת בין המטפל למטופל והקוגניטיבי השימוש במטאפורות טיפוליות מסייע ליצור שפה טי

)אליצור,   המטופל  של  לעולמו  לשפה    (.Lyddon, Sparts & Clay 2001,  1992ולהיכנס  המעבר 

ר  באופן  עצמו  את  להציג  למטופל  מאפשר  פנימי.  המטאפורית  לדימוי  דרך  קיצור  מעין  יש  יותר,  חב 



 6עמ' 
 

מדברים את "החוויה" ולא  ,  המטאפורה מאפשרת לעקוף את מחסום המילים ולהתקשר לעולם החוויתי

 עליה. השפה המטאפורית העקיפה מאפשרת חשיפה של חולשות ושל קשיים וכאב בדרך לא מאיימת.

השימוש במטאפורה נועד גם להיות אמצעי להשגת שינוי, ליצירת    –   יצירת שינוי תוך אישי ובין אישי .2

 (. 1992מטאפורות מרפאות )אליצור 

הטיפולי .3 הקשר  לשימ  –  חיזוק  במטאפורוהמעבר  השימוש וש  הרגשית.  האווירה  לשינוי  גורם  ת 

המתאימה למטופל, שפה שאפשר להשתמש בה במהלך הטיפול: נוצר    תבמטאפורה יוצר שפה ייחודי

 מוסכם בין המטפל למטופל והדבר עוזר גם לחיזוק הקשר הטיפולי.  מעין קוד

ות מן בקושי. הוצאת המטאפורה של המצב הבעייתי מאפשרת הינתק  –  הרחקה-התנתקות מהקושי .4

 להתמודד עת בו,  גקונקרטי היא כשלעצמה דרך טיפולית ומאפשרת לראותו, ל  הקושי החוצה לדימוי

)גת   חדשה  בדרך  באופן (.  2008עמו  המוציא  פנימי  חיפוש  של  תהליך  מעודדת  המטאפורית  השפה 

לע אפשר  רבות  ופעמים  גמישה  המטאפורה  חדשים.  ופתרונות  חשיבה  כיווני  באופן ספונטאני  בור 

(. השימוש במטאפורות מאפשר למטופל לנגוע ולבטא 1992ספונטאני מן הדימוי המצוי לרצוי )אליצור  

ן סמלי רגשות שקודם לכן לא בוטאו, לא נחקרו ואף לא היה מודע להם. על ידי כך שמאפשרים באופ

שרת למטופל  כך, המטאפורה לא רק מאפ  .למטופל לבטא באופן סמלי את הרגשות הבלתי ברורים לו

רגשותיו אלא גם מסייעת לו לבטא באופן סמלי חוויות אישיות בדרכים יותר משמעותיות. להיות מודע ל

מו כן, המטאפורה מאירה למטופל את אמונותיו ותפיסותיו את עצמו באור חדש, היא מגלה את יכולתו כ

 (. 1992להשפיע על סביבתו בעתיד, מעבה ומחייה את השקפת עולמו )אליצור 

את   ומחזקות  שינוי  ולהשיג  הטיפול  במהלך  מתקיעות  להיחלץ  ולמטופל  למטפל  מאפשרות  המטאפורות 

(. נוסף לכך אפשר לציין כמה מהיתרונות הנוספים של השימוש 1986המטפל והמטופל )אליצור,  הקשר שבין  

 במטאפורות.

ואת תחושת   .א היצירתיות  ידי המטופל מעודד את העצמאות,  על  הקומפטנטיות השימוש במטאפורות 

היצירתיות שקיים בכל וד של גרעין שלו. במטאפורה המוצגת על ידי המטופל יש התקשרות, בנייה ועיד

 , על הייחודי לעומת הכללי. ה (. הדגש הוא על הכוח לעומת הפתולוגי1992אחד )אליצור, 

וטי שהוא על  המטאפורות מדגימו מודל עולם של מורכבות, גמישות וגווני ביניים לעומת העולם הנויר .ב

 רע. -לבן, טוב-פי רוב עולם לש הפרדות נוקשות, שחור

ש במטאפורות מצב חצי היפנוטי, מצב מודעות לריכוז פנימי, הסחת תשומת  יוצר השימופעמים רבות   . ג

 חמהעולם החיצוני לעולם הפנימי הלא מודע, המתקשרים עם פתיחת ערוצים במו  –הלב והקשבה פנימה  

ויהימני, האסוציאטיבי, המא מתחיל תהליך שלחיפוש פנימה  ירת פתרונות חדשים.  צפשר התקשרות 

 בשפה היפנוטית.

בזיכרון  המטאפו .ד נחרטות  הקונקרטית,    –רות  ברמה  הייצוג  משמעותן.  את  ולהפנים  אותן  לזכור  קל 

 ויזואלית, קינסטטית עוזר למטופל ולמטפל כאחד להשיג תמצות של משמעות מורכבת. 

אי .ה המטאפורית  בשפה  ועהשימוש  הגנות  מוריד  מאיים,  המטופל. נו  של  והתנגדות  כוח  מאבקי  וקף 

מבפנים, מתוך הדימויים שהמטופל מעלה ולא מתוך ניסיון שכנוע של המטפל )אליצור, הלמידה נעשית 

1986 .) 

השימוש בשפה מטאפורית בטיפול קשור בהנחת היסוד שהמצב הבעייתי הוא "יצירה", מטאפורה בפני   .ו

 בייקטיבית.עצמה ולא מציאות או

רבה מתוך ריחוק, כלומר  השימוש במטאפורות, בדומה לספרות ושירה, מאפשר מצב דיאלקטי של ק .ז

משתתף"   "צופה  המטופל  ושינוי.  התמודדות  שמאפשר  מסוים  ריחוק  עם  יחד  הפנימי  לעולם  כניסה 

  (. 1986בעצמו )אליצור, 
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ACT והגמישות הפסיכולוגית 

הוא כיום מערך של התערבויות וגישות טיפוליות שונות ומגוונות  (CBT) התנהגותי- עולם הטיפול הקוגניטיבי

אשר שותפות במספר מאפיינים, כדוגמת הביסוס האמפירי, הדגשת ההווה על פני העבר והשימוש בעקרונות 

 של תיאוריות למידה. 

–   של ה  השלישיאשר הובילו להתפתחותו של הגל  ,  CBT  -  בשנים האחרונות אנו עדים לשינויים בעולם ה

CBT. התנהגותי מתאפיין במודלים טיפוליים שלרוב אינם מבקשים -הגל השלישי של הטיפול הקוגניטיבי

רציונאליות. במקום זאת,  -פונקציונאליות/אי-לאתגר את התוכן, המבנה או התדירות של המחשבות הדיס

הנכונות לקבל   כלומר,  (psychological acceptance)ית,  מציעות גישות אלה פרקטיקות של קבלה פסיכולוג

 את החוויה הפסיכולוגית כולה באופן פתוח ולא שיפוטי. עוד הן מציעות שימוש באלמנטים של קשיבות

(mindfulness),  שיפוטיות ) שהיא היכולת להפנות תשומת לב מכוונת למתרחש ברגע הנוכחי ללאHerbert 

& Formann, 2011 .) 

 ACT  (Acceptanceומחויבות המכונה גם  הוא הטיפול בקבלה  אחד מהמודלים המזוהים עם הגל השלישי  

and Commitment Therapy  .)התנהגותי הדיאלקטי  הטיפול  הם  נוספים   DBT  (Dialectical מודלים 

Behavioral Therapy  )מבוסס הקוגניטיבי  הטיפול   Mindfulness Based Cognitive) הקשיבות  וגם 

Therapy – MBCT). . 

ACT  האדם השלם, הוא ההקשר שבתוכו מתרחשת  (. 2018לעד, אלמוג,  יר )גֶהקש בתוך  גותמתעניין בהתנה

בין   נרקם. המפגש  "הבעיה" איתה הוא מגיע לטיפול. ההיסטוריה שלו, היא ההקשר שבתוכו הסימפטום 

שני האנשים היושבים בחדר הטיפולים,  שניים, מטפל ומטופל, הוא ההקשר שבתוכו טיפול מתרחש. על כן,  

ובים על מנת להבין את ההקשר ולמקסם את היעילות כל מה שקורה בתוך כל אחד מהם וביניהם, חש  וכך גם

 .של הטיפול 

ניתן לתאר את חדר הטיפול ואת התהליך הטיפולי כמרחב שבו "פועלת" מערכת של תהליכי נוקשות/גמישות 

נה בגישת הטיפול בקבלה ללת שישה תהליכים שייסקרו בקצרה להלן, מכופסיכולוגית. מערכת כזו, אשר כו

הג "משושה  למעשה,  Hexagon of Flexibility)  מישות ומחויבות  הגמישות  (.  מצויה  הטיפול,  במוקד 

היא  זו. ההנחה  פסיכולוגית  גמישות  בהגדלת  ומתמקד  עסוק  והתהליך הטיפולי  של האדם,  הפסיכולוגית 

חייו באופן מלא יותר ולחיות חיים ותר מבחינה פסיכולוגית, הוא יוכל לממש את  שככל שאדם יהיה גמיש י

ם יותר )מבחינתו(. הדרך אל הגמישות עוברת דרך תהליכים שונים עליהם אנחנו עובדים בטיפול,  משמעותיי

  על   במהותם מצוי הניסיון לייצר מערכת יחסים חדשה עם העולם הפנימי שלנו ועם הדברים שמפריעים לנו.

 .עבר גמישות בכל אחד מאלו, כן ייטבתר תנועה אל ככל שתהיה יו, ACT –ה פי התפיסה של מודל 

 

גמישות פסיכולוגית, על פי גישה זו, מתוארת כיכולת של אדם להיות נוכח באופן מלא ומודע בהווה ולפעול 

 ,Hayes Strosahl & Wilson)  בהתאם לערכיו, תוך שהוא חווה ומקבל את מחשבותיו ורגשותיו כפי שהם
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במודל הטיפול בקבלה אשר מאפיינים את    להלן ששת התהליכים(.  2012 הפסיכולוגית  הגמישות  מערכת 

 :ומחויבות

מתייחס להחזקה בעמדה פתוחה, מקבלת, גמישה ובלתי   ACT המונח קבלה בגישת – (acceptance) קבלה

לצד   פסיכולוגיות,  לחוויות  ביחס  אותןשיפוטית  מהאירועים המייצרים  להימנע  שלא  התנהגותית   נכונות 

 .  (2019)הירש, 

מוגדר, בין השאר, כמצב שבו האדם נמצא במגע ישיר עם העולם, הפנימי והחיצוני,    -חיבור לכאן ועכשיו  

ולפיכך מגיב לאירועים כפי שהם במקום להגיב לפרשנות הסובייקטיבית שלו ביחס למציאות. כתוצאה מכך  

 .הגמישות הפסיכולוגית וההתנהגותיתגדלה 

זהו תהליך בו האדם מבין שמחשבותיו הן רק מילים ואינן  – (cognitive diffusion) הפרדה קוגניטיבית

אירועים אמיתיים במציאות. הפרדה של הקוגניציות תורמת להגברת הגמישות בכך שהיא מרחיבה את מנעד  

אלמוג,    שר אינו מופעל באופן אוטומטי על ידי מחשבותיוההתנהגויות שהאדם יכול לבחור לנקוט בהן, כא

 .(2014 גולדברט,

ו מצב שבו  זה  ."היצמדות להמשגות אודות העצמי"  הינה ACT גישת – (self as context) העצמי כהקשר 

האדם מייחס לעצמו הגדרה קבועה, בעלת אופי שיפוטי )המהווה למעשה סוג של הדבקה קוגניטיבית(, מה 

"לשמונע   גם  שנקרא  זאת,  לעומת  כהקשר",  "עצמי  בגמישות.  ולפעול  לחשוב  פרספקטיבה", ממנו  קיחת 

יס תהליך טיפולי זה, הוא פיתוח יכולת לחוויה עצמית מאפשר התבוננות על העצמי באופן גמיש. הרעיון בבס

 .יציבה, אשר נפרדת מתוכן מחשבותיו, רגשותיו ואירועי חייו של האדם

ערכים שהינם – (values) הבהרת  האדם  של  בחייו  לתחומים  מתייחס  זו,  בגישה  "ערכים"  בעלי    המונח 

עק אלא  להשגה,  הניתנות  מטרות  אינם  ערכים  עבורו.  התהליך  חשיבות  בחייו.  האדם  את  המנחים  רונות 

מסייע לאדם לבחון ולאתר את הערכים החשובים לו וכן לזהות אצל עצמו התנהגויות  ACT הטיפולי של

 .ום ערכים אלה, לעומת התנהגויות המרחיקות אותו מערכיוהתומכות בקיד

שמה דגש על נקיטת פעולות והתנהגויות, המונחות על   ACT גישת – (committed action) בתפעולה מחויי

ולפעול   להתחייב  להמשיך  כיצד  והכוונה  כלים  מקבל  המטופל  זה,  מתהליך  כחלק  האדם.  של  ערכיו  ידי 

ה,  ם אם מתעוררים רגשות לא נוחים, המקשים עליו לפעול בכיוון זה. למעשבהתאם לערכיו ולהתמיד בכך ג

היא פיתוח היכולת לפעול בהתאם לערכים, גם  ACT אחת מאבני הפינה המשמעותיות במודל הטיפולי של

 .בנוכחות אי נוחות

עצב, פחד, , בבסיסה טוענת שהאדם מנסה להימנע מחוויות שיש בהן רגשות שליליים כמו    ACT  גישת ה

ומקשה על ניהול חיים נורמטיביים.   ספתנו  הכעס, תסכול, וכד'. ההימנעות כשלעצמה יוצרת גם היא פתולוגי 

הוא לא להימנע מהחוויה, אלא לבחון כיצד ניתן להתקדם אל עבר      ACT  על כן, חלק מהותי מהטיפול ב 

הלא נעימה, תיצור אי נחת, אבל    הערכים החשובים לאדם למרות החוויה הלא נעימה. ההתמודדות עם חוויה

 דם אל עבר מטרותיו.ההתמודדות עם אי הנחת, תסייע למטופל להתק

על מנת להשיג את היעד הזה יש צורך ליצור מגע ישיר עם החוויה, לדבר על החוויה בדרכים אחרות. אחת  

 .המטאפורההדרכים שמאפשרות זאת, היא  
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 פסיכולוגיתהמטאפורה כמקדמת גמישות 

ACT    בלה, לפנות בגישה זו באה לעודד ק  המטאפורההמשתמשת רבות במטאפורות.  נחשבת גישת טיפול

אין בעלות של המטאפורות ועל   ACT  -  לזאת,    םיחד ע  (.3201)אלמוג,    חיב את המיכל הפנימימרחב ולהר

בעניין ודרך שימוש הייחודית אחרת  זווית    ACT  -  השימוש בהן במסגרת טיפול ופסיכותרפיה. אבל כן יש ל

 ה הטיפולי. והן משרתות את המהלך הטיפולי בכל ששת הקודקודים של המשוש ,לגישה

  עושים שימוש רב במטאפורות מילוליות שמטרתן היא להעביר מערך מידע מהמקור אל המטרה.     ACT  ב

יחסי מסגור  לעשות  אדם  כבני  יכולת  לנו  בין וסימבולי  יש  יחסים  למסגר  אובייקטים,  רעיונות,  למסגר   .

פורה. שהם מייצגים במטא  אובייקטים גם לא לפי היחסים הקונקרטיים שלהם, אלא לפי סמלים או רעיונות

)למרות שהם    "קיט"שמנגו מזן "מאיה" יקר יותר ממנגו מזן  יכולים להבין  )בשונה מחיות(  למשל, אנחנו  

מסגרות  עם  וזו יכולת אנושית לסימבוליזציה שהיא כלי ליצירת רשתות של מסגרות יחסיות  .  8אותו גודל.

לחבר אליו הרבה מאוד אסוציאציות או מערכות    אפשר  דומאובייקט אח  ,מסגרות יחסיותעוד  עם  ויחסיות  

)אלמוג,   יחסים של האובייקט עם הרבה דברים אחרים. הדבר פותח בפני המטפל עולם שלם של אפשרויות

 . (2017גילעד, בירן, 

ב   הטיפול  במסגרת  שלנו.  החשיבה  על  והשפעה  כוח  הרבה  יש  למטאפורות  יוצר,  ACTלמעשה,  ,  המטפל 

דינציה בין שתי מערכות יחסים אחרות שמובלעות אורת יחסית של שוויון, קורגמס  באמצעות המטאפורה,

אנו מעבירים את   –למשל, אם נגדיר את מארג' )אמא של סימפסון( כלביאה    בתוך המטאפורה הראשונית.

איכות החיה, הלביאה, ואת הידע שיש לנו על החיה עצמה, לאישה לא מוכרת. מעבירים איכות מהמקור אל  

המטפל מעביר למעשה את מערכת  בדוגמא הזו,    ז כבר חושבים משהו עליה גם אם היא לא כזו.המטרה וא

ה. לה עם ילדי שהיות שלה או היחסים  היחסים שבין הלביאה לבין הגורים שלה, לבין מארג' והאיכויות האימ

בחשיבה  למטופל   מובלעת  שכבר  יחסים  מערכת  כבר  המטפל  שלויש  המטאפורה,  את   ובאמצעות  לוקח 

 עם הילדים שלה.  'האלו בין הלביאה לגורים שלה ומעביר את זה למארג םהיחסי

למטופל לקבל מערך שלם  כאשר מערכות יחסים כאלו מובלעות בחשיבה של המטופל, המטאפורה מאפשרת  

של תפיסה באופן המרוחק מהמינד שלו. במילים אחרות, המטאפורה מסייעת לייצר הרחקה בין האדם עצמו  

להסתכל   תר לחוויה הפנימית שלו, הוא מפתח את היכולזת הפנימיות שלו. ואז, כאשר הוא חולבין החוויו

 עליה אחרת או להבין אותה אחרת.

למ הבולטות  הדוגמאות  "המוח אחת  מטאפורת  היא  אדם  כבני  שלנו  בחשיבה  המובלעות  יחסים  ערכות 

בעיות לפתרון  מכונה  הוא  שהמינד  אומרים  כאשר  לתוד  ,כמכונה".  הינכנסת  מערכת  שנוגעת עה  חסים 

של   מכונה"לפרספקטיבה  שלה  ?"מהי  הפעולה  מייצרת  ?מה  היא  מאפשרת    ? מה  הזו  המטאפורה  ואז 

ככלי שניתן לתפעל התייחסות אל מה שקורה לנו במוח ממקום מרוחק. בנוסף, אנו מעודדים התבוננות במינד  

ת. יש עידוד להתבונן במינד ממקום מרוחק  ולנהל אותו שהוא יכול לייצר עבורנו תוצאות. כפי שמכונה מייצר

 ו. בין המטופל לחוויה הפנימית של ריחוקוליצור 

 

 ACT  -בגישת ה  המטאפורה בחדר הטיפולים

)בירן   רפרטואר התנהגותי שנוגע לאופן שבו אנו מגיבים למה שקורה לנולמעשה  גמישות פסיכולוגית היא  

להרחיב את הגמישות בטיפול דרך עבודה   המנס  המטפל  . מה מערכת היחסים שלנו עם מה שקורה לנו.(2018

ליצור מערכת יחסים חדשה עם החוויות הפנימיות שיש   ,כל הזמן  מנסה,ודים של המשושה.  דקעל ששת הקו

 לנו, להגיב באופן שונה לחוויה הפנימית שלנו דרך מגע עם ששת התהליכים האלה. 

 

 



 10עמ' 
 

 מגישות אחרות(?   ACT ה שונה בחדר הטיפולים )במה ז בה ב משתמשים איך  –מטאפורה 

הן בעיקרן מטאפורות מילוליות והן נכנסות כאמור לשיח הטיפולי, על מנת לקדם את    ACTהמטאפורות ב  

  :מטאפורה לתוך חדר הטיפולים את היש שלוש דרכים להכניס הגמישות הפסיכולוגית. 

  – מטאפורות למטופל הצגת .1

הטיפולים  מכניסים במשמעויות.  "מהביתמוכנות  "מטאפורות    לחדר  המטופל  עם  למשל   ודנים 

 .  שבאה לתאר מאבק קשה ולא יעיל של המטופל מטאפורת החול הטובעני

דמיין לעצמך שאתה מטייל בטבע, ופתאום אתה מגלה שאתה תקוע בתוך חול טובעני. אתה המטפל:  

תר ככל שאתה מנסה לעשות מה שאתה עושה כל הזמן וזה ללכת, אבל הרגליים שלך שוקעות יותר ויו

מנסה להתקדם. וככל שאתה נאבק בדבר הזה אתה רק שוקע בו יותר ויותר ויותר. למעשה זה הניסיון 

הטבעי של בני אדם. כשהם נתקלים במשהו שלא עובד, זה לרוץ ולהמשיך הלאה. זה עובד ברוב הפעמים,  

י זה ששטח הפנים שלנו,  אבל יש פעמים שזה לא עובד בהם. למשל, בחול טובעני. מה שקורה בחול טובענ

שתי כפות הרגליים, שמונחות על החול, במרקם שלו ובמאפיינים שלו, ואתה פשוט שוקע פנימה. זה 

קורה כי שטח הפנים של הרגל לא כל כך גדול ושאתה מרים את רגל ימין כדי לברוח משם, שטח הפנים  

ל מונח עכשיו על חצי משטח  . המשקל שלך נשאר אותו דבר, כלומר, כל המשק50%שלך קטן בחצי, ב  

הפנים שלך )על רגל אחת(. דבר נוסף שקורה, הוא שברגע שאתה מרים את הרגל שרוצה ללכת קדימה,  

הבוץ מושך לך את הרגל השמאלית   יש תנועת משיכה כזו שמושכת אותך אחרוה. נסה לדמיין זאת לרגע. 

ויותר.  ק עוד יותר עמוק. ואתה ממשיך וממשיך להיאב אבל אתה רוצה לצאת מהמקום    ושוקע יותר 

הזה. אתה לא רוצה להישאר שם. אז כדי לצאת, אולי יעזור לך לעצור לרגע, לשים לב למה שאתה עושה,  

להבין רגע איך חול טובעני עובד, ואם דיברנו על שטח הפנים ועל תנועת היניקה של החול הטובעני, אז 

אתה נמצא כל כך מהר. להיות במגע עם החול    תוכל רגע להסדיר נשימה ולא לנסות לברוח מהמקום שבו

הזה. נבין שצריך להגדיל את שטח הפנים שלך על גבי החול בצורה הכי מהירה והכי יעילה. את זה עושים 

על ידי כך שאתה פשוט שוכב על החול. ואז תוכל פשוט להתגלגל משם אל עבר אדמה בטוחה. הרעיון  

תוכל להתפנות לתזוזה קדימה. הדבר הראשון שצריך הוא שפשוט בשלב מסוים אתה תפסיק לשקוע ו

לעשות הוא להפסיק להיאבק. הדבר השני שיש לעשות זה לעצור ולחשוב ולהגדיל את המגע שלנו עם 

מולנו.   שניצבת  הזו  טובעני  הבעיה  חול  עם  מתמודד  שכאתה  להראות  באה  החיים, המטאפורה  של 

 .לשקוע עוד יותר עמוק לךא רק יגרמו למעשה, המלחמה והמאבק לא יוציאו אותנו החוצה אל

  –"לתפוס מטאפורה"  .2

ואז עוצרים שואלים אותו איך זה להיות בתוך   –לעיתים המטופל מדבר דיבור מטאפורי בלי ששם לב  

למשל, מטופל שהגיע    ה"חלל" הזה שהמטאפורה מניחה לפניו. פתאום הוא מתחיל להבין שיש פה סמל.

סתום  בו כמו אדם ששט בסירה ורואה חור בסירה. הוא מנסה ללטיפול כשהוא נסער ותיאר את מצ

שהס ובלי  חור  ובעוד  חור  בעוד  מבחין  אז  אבל  הספינה אותה,  שכל  ראה  פתאום  הרבה,  לעשות  פיק 

את   "לתפוס"  יכול  המטפל,  כזה,  במצב  לעשות.  מה  יודע  ולא  שוקע  פשוט  ים,  בלב  והוא  מחוררת, 

בחין במטאפורה שהיא ובמשמעויות שלה. בנוסף, יכול המטאפורה שהביא המטופל וקודם לתת לו לה

מה ניתן לעשות כדי להגיע אל החוף? מה המטפל לברר עם המטופל איך החוויה להיות בסירה מחוררת?  

 הוא רואה מסביבו? אולי יש חגורת הצלה בירה? וכד'.

 

  – יצירה משותפת של מטאפורות .3

המטפל והמטופל יצרים יחד שות הפסיכולוגית.  יצירת רעיון חדש שמנסה להגמיש את החשיבה והגמי

שיפור   חדשים,  רעיונות  יצירת  שמאפשרות  העצמי  מטאפורות  של  הכרה  נחת,  אי  עם  ההתמודדות 

 והערכים החשובים למטופל. 



 11עמ' 
 

שסובל מלקויות למידה ונמצא בפער לימודי ביחס לחבריו   11כבן  מטופל    דוגמא ליצירה כזו היא עם

הילד הגיע מתוסכל בשל הפער בין יכולות ההבנה טיולי דרך ולינה בשטח.  ,  ילד שאוהב את הטבעלכיתה.  

המבחנים שלו, שבהם הוא משקיע הרבה שעות למידה. חלק גדול מהתסכול נובע   שלו לבין התוצאות של

המטפל והמטופל .  גם מהעובדה שחבריו הקרובים מצליחים מאוד בלימודים ומגיעים להישגים גבוהים

 שיח שהותיר את הילד עדיין מתוסכל.  צים רבים בלמידה. בהשקעת מאמ יתרונות שישב דנו

 איתו על המצב באמצעות מטאפורה הקשורה לעולמו האישי. המטפל החליט לנסות לדבר 

כולם הולכים על השביל, מדברים, צוחקים ונהנים.  המטפל: "זה כמו לצאת עם כל הכיתה לטיול. בטיול  

הראשונה גדול. יש שתי אפשרויות לחצות את האגם הזה.  לאגם    מגיעיםבשלב מסוים, השביל נגמר ו

אומגה מהירה ומהנה שאיתה חוצים לצד השני  אמצעות בהאגם . אפשר לחצות את הדרך המהירה היא

 ,לא יכול לעלות על האומגה. אתה  ,אתה  האפשרות השנייה היא לחצות את הנהר מסביב.  במהירות.

   ".שלך היא דרך מעניינת, מאתגרת צריך להקיף את האגם מסביב. אבל הדרך

וצריך לטפס מעליהם, או אולי מגלשת מים טבעית. : "אני יכול להיתקל בבולי עץ גדולים שקרסו  מטופל

 ."אני יכול גם לישון בשטח וכולם יצטרכו לחכות לי ואולי להשתעמם קצת

 לדרך שאתה תבחר" מטפל: "אני די בטוח שאתה לא תלך לבד. אולי יהיו כמה ילדים שיצטרפו אליך.

יתי לשטח. הם יודעים שאפשר מטופל: "אני מניח ששני החברים שלי יבואו איתי. הם אוהבים לבוא א

בדרך הקשה, אני   אקיף את האגםה שאחרי שאני  זמה שבטוח,    לסמוך עלי. אבל גם אם אני אלך לבד,

 כבר אכיר את הדרך הזו. אם אצטרך לעשות זאת שוב, אדע לעשות זאת".

 

 : עקרונות מרכזיים 3רה משרתת אפוהמט

התנהגותי   .א התנהגותשל    ABC  -שינוי  עם   –  מנתחי  אחר  מגע  לייצר  מנסים  המטאפורה  דרך 

חול הטובעני אנחנו מטאפורת הההתנהגות שלנו או עם מה שהטרים את ההתנהגות שלנו. למשל ב

המאבק   של  ההשלכות  או  שלנו  הפנימיות  בחוויות  האינסופי  שהמאבק  לראות  רק   –מנסים  הן 

עכשיו רק הוביל לכך שאנחנו   יש ליצור שינוי כי מה שעשינו עד  להיתקע עוד יותר בחול הטובעני.

 ממשיכים לשקוע. 

ל  – יצירת מרחק   .ב זה אנח  –לפתרון בעיות    מינד כמכונהלמשל התייחסות  יוצרים מרחק בעצם  נו 

 שמביאים מטאפורה. יוצרים דיפיוז'ן. הפרדה קוגניטיבית. 

ת שלנו(.  לחשוב מה הכיוון שאנחנו רוצים בחיים. אילו פעולות צריכים לעשות כדי להגיע לזה )למטרו . ג

מה אנחנו צריכים לעשות? מה צריכים לעשות עכשיו? למה לשים לב? מה    –אם נתקענו בחול טובעני  

 שלנו לזוז קדימה אל עבר הערכים שלנו? לכוון מה שחשוב לנו בחיים. הדרך 

למעשה סביב כל אחד מקודקודי המשושה ניתן להביא או ליצור מטאפורה שתיצור הרחקה, הבנה שיש צורך 

וי הפעולות שלנו והתקרבות אל עבר הערכים החשובים שלנו. מטאפורות אלו מסייעות לנו, בנוסף לכלים בשינ

 ות הפסיכולוגית של המטופל. שלקדם את הגמי ACTספים שקיימים ב אחרים ונו

 אחד מששת הקודקודים של משושה הגמישות.  כלבפרק הבא, אציג מטאפורות "מוכנות מראש" עבור 
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 סביב משושה הגמישות  למטאפורותדוגמאות 

ולוגיים, המכוונים מציעה מודל טיפולי המבוסס על טיפוחם של שישה תהליכי ליבה פסיכ ACT גישתכאמור,  

פסיכולוגית גמישות  של  הגמישות(.  2019)הירש,    לפיתוחה  "משושה  מכונה  זה   Hexagon of) "  מודל 

Flexibility  )ואף זכה באנגלית לכינוי המקוצר "hexaflex".   שמטרתן לקדם את  מטאפורות  להלן יתוארו

גמישות פסיכולוגית אל עבר הגמישות הפסיכולו של משושה   הקודקודיםששת    סביבת  גיהמטופל מחוסר 

 הגמישות: 

במקום הימנעות ממפגש עם חוויות פנימיות לא נעימות )רגשות, מחשבות, זיכרונות וכו'( או ניסיונות    -  קבלה

לסייע למטופל לפתח נכונות לקבלן בצורה מלאה מתוך עמדה של חמלה  ACT מבקשת עקרים לשלוט בהן,  

 .עצמית וסקרנות

 מטאפורת שני ההרים 

בתחילת הטיפול, כאשר רוצים להציג את הגישה הטיפולית שהיא "בגובה   ורה זו ניתן להשתמש במטאפ

. המטאפורה מציגה בפני המטופל/ת עמדה העיניים" והצגת המטופל והמטפל כשווים בתהליך הטיפולי

המטפלת אומרת למטופלת: "שתינו מטפסות על הרים. לי יש את ההר    בלתי שיפוטית, פתוחה ומקבלת.

. כל אחת מאיתנו עושה מאמצים לטפס על ההר שלה. מה ששונה הוא שלי יש ולך יש את ההר שלך שלי

בורות  על  להתגבר  שלי,  המבט  לך, מנקודת  לסייע  יכולה  ואני  שלך,  ההר  על  שלי  הפרספקטיבה  את 

ומכשולים. לא הייתי רוצה שתחשבי שאני כבר הגעתי לפסגה ואני יושבת שם בנחת ומייעצת לך מתוך  

ללמוד להשתפר  קום הנוח שלנו. שתיהמ עושות טעויות, שתינו מתאמצות. אפשר  נו מטפסות, שתינו 

 בלטפס ואפשר להנות מהדרך. לראות את הדרך כמסע שניתן להתמודד איתו". 

 

 משיכת חבל עם מפלצת

פי על  על   ACT קבלה  ויתור  תוך  החוויות המנטליות,  למכלול  לתת מקום  ומוכנות  פתיחות  מעודדת 

אינה הרמת ידיים   ACT  –ב  או לשלוט בהן. עם זאת, חשוב להדגיש כי הקבלה  ונות עקרים לשנותן  ניסי

פסיבית, אלא עמדה דינמית ואקטיבית, אשר מבקשת לפנות מקום לחוויה הרגשית שמתעוררת, מבלי  

התרבותית   לעמדה  מנוגדת  שהיא  מפני  מאמץ,  דורשת  זו  עמדה  בה.  להילחם  ומבלי  ממנה  לסגת 

להתמודד עם רגשות לא נעימים היא על ידי השקעת מאמץ בשליטה עליהם או  )לפיה הדרך  המקובלת  

 . בסילוקם(

בין   ACT  –ב  על מנת לסייע למטופל לשקול את העמדה האלטרנטיבית של הקבלה מציעים בטיפול  

 השאר את מטפורת "משיכת החבל עם המפלצת".  

מהמטופל לדמיין כי הוא נמצא    ולים, מבקשתמטאפורה זו, אשר מומחשת בצורה חווייתית בחדר הטיפ

בתחרות משיכת חבל עם מפלצת מאיימת. בינו ובין המפלצת בור ענק, אשר הנפילה אליו תביא לתוצאות 

נוראיות עבורו, ומכאן שהחשש מהפסד בתחרות מאיים מאוד. עם זאת, ככל שהמטופל עושה מאמץ  

ום להשקיע מאמץ רב במשיכת  ם מה אם במקלמשיכת החבל, כך גם המפלצת עושה מאמץ מצידה. אול

החבל ניתן פשוט להניח אותו על הקרקע? סביר להניח שהמפלצת לא תעלם, אך המאמץ האדיר שתחרות 

משיכת החבל גבתה יפסק. אין במטפורה זו בקשה מהמטופל להתחיל לחבב את המפלצת, אשר מהווה 

ה להפסיק להיאבק בה, וזאת ה, אלא הזמנדימוי לאותם תחושות ורגשות לא נעימים שמלווים את החרד 

לכן,  קודם  שנקט  מזו  רדיקלי  באופן  שונה  אסטרטגיה  בסיס  על  אלא  תבוסה,  של  עמדה  מתוך  לא 

 .אסטרטגיה שמנסה לבחור בפתרון שאינו פתרון הקרב המתמשך, אלא בפתרון הקבלה
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העתיד או אל זיכרונות  מת אל  במקום דפוסי הפניית קשב נוקשים הנוטים בצורה מוגז  -  חיבור לכאן ועכשיו

להגמיש את יכולת הפניית הקשב ככלל, ולסייע למטופל להפנותה במידה רבה יותר אל    ACTהעבר, מבקשת

 .ההווה בפרט. זאת בכדי שהמטופל יוכל לפתח יכולת תגובה גמישה ומותאמת לסיטואציה הנוכחית

 הטלת עוגן

לה רגשית. במצב שלא מאפשר ובטלט  משתמשים במטאפורה במצבים בהם המטופל נמצא בהצפה

עבודה קוגניטיבית או קבלת ערכים. המטאפורה מסייעת למטופל להתחבר ל"כאן ועכשיו". חשוב 

 זהו תרגיל חוויתי שמאפשר עיגון במציאות ומבוסס על דייון מודרך.להבהיר שלא מדובר בהסחת.  

מצב שבו יש סופה גדולה   מטפל/ת: אני רואה שאתה נמצא במצב של סערה רגשית. זה מזכיר לי

בים ואתה כמו ספינה בלב ים. במצב כזה אנחנו לא יכולים לשלוט בספינה או להפסיק את הגלים 

להישאר  ובינתיים  שלה  בזמן  תחלוף  שהסופה  ולהמתין  עוגן  להטיל  יכולים  כן  אנחנו  הגבוהים. 

 א להיסחף רחוק מהחוף.וליציבים 

א תרגיש  לגוף,  לב  ושים  העיניים  את  נטועות עצום  הרגליים  מהמשענת,  לגוף  שיש  התמיכה  ת 

והחוצה  פנימה  הקשב  את  להפנות  מתחילים  זה  )בשלב  הפיזיות  לתחושות  לב  שים  בריצפה. 

יש לו לסירוגין(. שים לב מה הרגשות, המחשבות, התחושות הגופניות )למשל, מטופל יכול להגיד ש

ל חמישה דברים שרואה בחדר. )זה אבן בגרון(. ואז, מפנים את תשומת לבו החוצה ולומר למטפ 

החיבור למה שקורה במציאות(. ואז שוב מפנים את הקשב פנימה: שים לב לתחושות הפיזיות, 

ושוב  החוצה  ואז שוב מפנים את הקשב  הגופניות.  לב מה הרגשות, המחשבות, התחושות  שים 

ושו )מדפנימה.  בזה.  לבד  לא  אתה  איתך.  כאן  שאני  לב  שים  ועכשיו,  החוצה.  את  ב  גישים 

האינטראקציה(. שים לב לשליטה שיש לך על הגוף. ויש לך שליטה. אתה יכול לעמוד, להתמתח, 

להניע את הרגליים או הידיים. בזה אתה כן שולט. מסיימים את התרגיל כפי שהתחלנו, בתשומת  

 . לב לגוף, לנשימה ולתחושות

במציאות   מסוימים  דברים  לעשות  שאפשר  הוא  הזו  במטאפורה  כשאנחנו המסר  גם  החיצונית 

 , התרגיל נות יותר עוגן במציאות, יותר כוח, ורגיעה. מרגישים סוערים מבפנים. בדרך כלל

 

 פסטה לא מבושלת 

תרגיל  הו תרגיל מטאפורי שמיועד לילדים ומבוסס על הספר "לשבת כמו צפרדע". במקור זהו  ז

וכעוס ומתי יותר רפוי   מנסים ללמד את הילד מתי הוא יותר נוקשה    ACT  הרפיה. במסגרת ה

 כדי שלא תהייה אסקלצייה )החמרה(.  ורגוע ולזהות בעצמו את הסימנים המקדימים

תיאור מקרה: ילדה בכיתה א' שמגיעה למצבים של כעס והתפרצויות זעם. למשל, כועסת מאוד  

 חק. כאשר היא מפסידה במש

אלה בחיים. גם לי יש מטפלת: אני רואה שלא מוצא חן בעינייך שהפסדת במשחק. יש מצבים כ

מצבים כאלה, וכשזה קורה לי אני מרגישה כמו פסטה לא מבושלת. פסטה לא מבושלת, איך היא 

נראית? )הילדה מדגימה עמידה נוקשה(. יכול להיות שכשאת עצבנית זה מזכיר פסטה לא מבושלת? 

 ם מכווצים, לא רוצים לזוז לשום מקום ושרק מתחשק לכעוס?שהשרירי

שואלת: איך מרגישה פסטה מבושלת? )משלבים הדגמה פיזית( איזה מצב רוח יש ואז המטפלת  

לפסטה מבושלת? שמחה, רוך, כיף וכד'. ותוך כדי הטיפול המטפלת שואלת: "אז איזה פסטה את  

ותוך כדי מלמדים מתי יש רמזים לכעס ולנוקשות ומתי יש משהו אחר שהוא יותר גמיש,   עכשיו"?

 יותר רך.
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כזו מבקשים מההורים להמשיך ולתרגל עם הילדה בבית. זה מכניס אלמנט של במסגרת עבודה  

הומור ותקשורת. היישם של ההורים חשוב. הוא צריך להיות הרבה יותר אינטנסיבי משעה טיפולית 

בוע. בהנחיה להורים מסבירים שקודם יש לעבוד על זה במצבי רגיעה. גם באופן מתודי. אחת בש

רפות ובעצם לשים לב להבדלים ולקשר את זה לפסטה. ללמד את הילדה למשל לכווץ אגרופים ולה

ההורים והילדה מספיק מאומנים ומכוונים לכך, כאשר הם רואים שמשהו את ההבדלים וכאשר  

ל אותה "איזה פסטה את עכשיו" ולגרום לה לשים לב לסימנים המקדימים לשאו – מתחיל לקרות 

 אפשר ללמד התנהגות אלטרנטיבית. ולנסות לעשות שינוי. ברגע שהיא מזהה, 

 

(, Cognitive fusionהדבקה קוגניטיבית )    ACT  ב  כדי להתמודד עם מה שמכונה  -  הפרדה קוגניטיבית

הנטייה "להילכד" בתוכן מחשבותינו ולתת להן קדימות על כל אלמנט אחר ברגולציה של ההתנהגות,    כלומר,

הקוגניטיבית ההפרדה  התהליך  את  (,  cognitive de-fusion)  מוצעת  לראות  למטופל  לסייע  שמבקשת 

שהן   כפי  להראות    - מחשבותיו  מבקשות  שהן  כפי  ולא  החולפים,  מנטאליים  נוקשים   -אירועים   כללים 

 .המחייבים לפעולה על פיהם

 עץ הציפורים/מחשבות

הקשר בין האדם לחוויה הפנימית שלו. הקשר בין האדם לבין המחשבות שלו והאופן שבו זה משפיע  

 ל תפיסת העצמי ועל ההתנהלות בעולם, על היכולת לפעול בהתאם למה שבוחרים ולמה זה חשוב. ע

יש נוקשות פסיכולוגית שנקראת פיוז'ן. זה תהליך שבו האדם מתמזג עם      ACT  בתהליך הטיפולי ב

לגשת   שרוצה  אדם  למשל  עצמה.  המציאות  הן  שלו  שהמחשבות  מאמין  האדם  שלו.  המחשבות 

מר לעצמו "אין טעם שאגש כי אני אכשל" הוא מאמין שזה אמיתי ולא מבין שזו למבחן קבלה ואו

שזה ככה. המחשבה מגבילה אותו, משפיעה על תפיסת מחשבה שעוברת לו בראש. מבחינתו ברור  

 העצמי שלו ומגבילה את היכולת לו לפעול בעולם.  

לה שלו.  למחשבה  האדם  בין  הפרדה  לייצר  דיפיוז'ן.  הוא  ההפוך  ואלו התהליך  אני  שזה  בין 

המחשבות שלי, ומתוך זה יש פחות הסתבכות קוגניטיבית ותפיסת העצמי מתגבשת באופן משוחרר 

 ויש יותר בחירה בעולם כי אפשר לפעול בנפרד מהמחשבות.יותר 

למשל, נערה שרצתה להיות יותר עצמאית ובוגרת אבל עדיין ישנה עם ההורים בלילה ומפחדת לישון 

 במיטה שלה. 

אמרה "אני פחדנית ובגלל שאני פחדנית אני לא מסוגלת". בהקשר זה הוצגה לה מטאפורת עץ היא  

 הציפורים: 

עץ, עץ חזק עם שורשים עמוקים, ענפים רבים, פירות, עלים ויש עליו הרבה ציפורים "דמייני עצמך כ

ולפעמים  רעש,  הרבה  הרבה  ועושות  שמנקרות  כאלו  מחשבות  כמו  הם  הציפורים  שמצייצות. 

לישון  ה והן הולכות  לנו רעש.  יש  ושוב  הן חוזרות  ואז  לנו שקט.  ויש  מחשבות האלה מתעופפות 

המחשבות יותר ערות ומציקות ולפעמים יש יותר שקט. כשהציפורים על ומתעוררות, כך שלפעמים  

וכשהציפורים  לבד"  לישון  יכולה  לא  אני  פחדנית,  "אני  שומעת  את  רעש  הרבה  ועושות  העץ 

 ההרגשה? מה התחושה לגבי היכולת שלך לישון לבד, כשהמחשבות לא על העץ? מתעופפות, מה 

המטאפורה מאפשרת למטופל/ת לראות עצמה כאמיצה יותר, כבעלת יכולת התמודדות. מזהה את  

החוויה שלרגעים המחשבות מתרחקות ויש לה יותר עצמאות, כשהמחשבות מתעופפות ומתרחקות 

 עצמאות ושינה לבד. –אמת למה שחשוב לה היא יכולה להתנהל בצורה יותר מות

זרו, הן ילכו, הן יגידו לך שאת פחדנית, אבל ככל שנעבוד על זה  , הן יחונכון, המחשבות לא ייעלמ

 וככל שיעבור הזמן נוכל לעשות הפרדה בין מי שאת לבין המחשבות שלך.
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מת יכולות להזיק האם הציפורים, המחשבות האלו יכולות להפריע לך לצמוח ולגדול? האם הן בא

גדלה, אבל יש את המחשבות אומרות  לך באיזה אופן? השאלות האלו סייעו לה להבין שהיא אכן  

 לה אחרת, אבל היא כן מסוגלת.

 

המתבונן )הכוללות    -  העצמי  העצמי  אודות  להמשגות  המטופל  מצד  נוקשה  היצמדות  מול  אל  ולבסוף, 

מגע עם אספקטים לבוא בפיתוח היכולת   ACT וד(, מוצע בלדוגמה מאפיינים אישיותיים, יכולות, תכונות וע

של   מתמשך  נוספים  יציב,  כמרחב  העצמי  וכן  משתנה  חוויה  של  מתמשך  כשטף  העצמי  ביניהם  העצמי, 

 .ואינסופי אשר בו מופיעות החוויות

   –הכיתה 

ה מתאימה למטופלים שעוסקים בהגדרה עצמית, תיוג, ערך עצמי. למשל, איזו תלמידה אני, איז

על עצמו יוצר הסתבכות כשאדם רוצה להסתכל  זה  לעיתים  ואומר: אני    הורה אני.  באור חיובי 

תלמיד טוב, אני הורה טוב,. ואז מתגנב ספק שאומר "אולי לא", ואז יש ביקורת ואז ספק אם אפשר 

את   וגם  מבפנים  שלו  העולם  את  מצמצם  וזה  קוגניטיבית  הסתבכות  יוצר  זה  וכל  להשתנות. 

 התנהלות המציאות ומערכות יחסים.אפשרויות 

הרחיב את הפרספקטיבה של המטופל על עצמו כדי לייצר יותר המטאפורה הזו, המטרה שלה היא ל

 גמישות פסיכולוגית והתנהגותית.

ובערך העצמי שלה   בחוויה שלה  הורים, שהאימהות שלה מאוד מרכזית  לדוגמא אמא בהדרכת 

 וחשוב לה לראות את עצמה כאמא טובה. 

השינה ומכינה ארוחות היא מספרת דברים טובים כמו למשל שהיא מספרת סיפור לילדים לפני  כש

וכד' אז גם נכנס הקול ההפוך, הספקות. זה קורה לכולנו. כאשר אנחנו אוחזים בנוקשות בתפיסת 

חיים מסויימת אז גם הקול ההפוך מגיע. כי גם הוא נמצא שם. ואז עולה לה מחשבה שלפני כמה 

עובדת הרבה שעות   ד בכה כי אמרה לו משהו אז אולי היא לא אמא כל כך טובה? והיא גםימים היל

 ואז מסבירה למה היא לא טובה וביקרה את עצמה וחיפשה מה עליה לשנות. 

בדמיון,  להשתמש  כדאי  היה  ולכן  המילים.  באמצעות  מסובך  הכל  מילולית.  הסתבכות  יש  פה 

 במטאפורה:

יני סוגי תלמידים ומורה. יש תלמידים טובים שהמורה מרוצה מהם נסי לדמיין כיתה שיש בה כל מ

ש תלמידים בעייתיים, שעושים שטויות וקשה להם בלימודים והמורה אומרת להם "אתה צריך וי

להשתפר ולהיות יותר כמוהו". אז יש כל מיני תלמידים ואת המורה שהתפקיד שלה זה לתת ציונים 

 ות. ולבקר ולהגיד איך להתנהג ובמה לשנ

)ובעצם לכל אחד   לי את הקולות שיש לך בראש עכשיו  זה קצת מזכיר את  וזה מזכיר  מאיתנו(. 

להתחבר  יכולה  את  טובים.  פחות  וקצת  טובים  קצת  המורה,  של  הביקורתיות  את  הזו.  הכיתה 

 למטאפורה?

אז מתפתחת שיחה על התלמידים, שיש מכל מיני סוגים ואת המורה שאחראית בכיתה. אבל יש פה  

 .וד אלמנט שלא דיברנו עליו. וזה הכיתה הפיזית, שמחזיקה את כל זהע

ומה אם את, כמו הכיתה הזו? כמו מיכל עם כל הקולות האלה? כל המחשבות האלה שעולות לך 

בראש: "אני אמא טובה"; "אני לא אמא טובה"; "אני צריכה להשתנות"; "אני אמא לא בסדר". 

 הולכות ונאבקות בניהן?האם את מיכל שבו את המחשבות שבאו ו

שי לפתח  אפשר  ההמחשה  כי  חמתוך  אחרת  הה  וגם  ימקודם  המחשבות.  עם  גדולה  זהות  יתה 

זה   לוקחת את  במציאות היא פחות מופעלת מתוך המחשבות האלו. למשל אם הילד בוכה היא 

 . לכיוון "אני אמא לא טובה" אלא לוקחת את זה לכיוון "רגע, יש לי מחשבה שאני אמא לא טובה"
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. כלומר, מתוך תיוג עצמי self as context  –ל     self discontextשנקרא מ      ACT  זה שייך לתהליך ב

אני לא האמא הזו או   –עוברים להתבוננות על עצמי כהקשר. זה נקרא גם לקיחת פרספקטיבה  

 . (2019)הירש,  הזאת, אני מי שאני ויש לי מחשבות אודות עצמי שמגיעות במצבים מסוימים

 

ערכיםהבה סיוע    -  רת  כולל  זה,  במודל  נוסף  טיפולי  ערכים  מרכיב  לניסוח  היכולת  את  לפתח  למטופל 

 .ולשימוש בהם, כמעין מצפן המספק אוריינטציה בחייו

  –החיים כסרט קולנוע 

. המטרה לסייע למטופל לחשוב על איזה הבהרת הערכיםמטאפורה שנועדה להמחיש את תהליך  

היו רוצים להתנהג הפנימי שלהם, מה נותן משמעות לחיים שלהם, איך    שינוי היו רוצים, מה המצפן

 עם אנשים חשובים בחיים שלהם.

מתחילים את הטיפול עם הנושא של הערכים ומעלים אותו גם באמצע הטיפול. זה מסייע להגביר 

את המוטיבציה להיות בטיפול כי ה תהליך לא כ"כ פשוט וקל. זה נותן תשובה ל "בשביל מה אני 

 ניתן לגזור מטרות קונקרטיות.   – ן רוצים ללכת  כאן". הערכים נותנים כיוון, מסגרת. כשיודעים לא

יש אנשים שאפשר לשאול אותם ישירות, "איזה אדם אתה רוצה להיות?", "מה חשוב לך?", "מה 

העניין שלך בחיים?". אבל לפעמים מטופל לא כ"כ מבין מה הכוונה ואז יש תשובות כמו "אני רוצה 

. סוג של זום תבמטאפורה שמכניסה ממד של חווייתיושיהיה לי טוב". במקרים כאלה משתמשים  

 אאוט:

"דמייני שהחיים שלך הם כמו סרט קולנוע ואת הבמאית. אבל במאית מסוג מאוד מסוים. יש לך 

לגשת  אפשרות  אין  שלך.  הדמות  את  שמגלמת  ושחקנית  אחת  שחקנית  רק  לביים  אפשרות 

ולשנו האחרים בסרלתסריטאים  השחקנים  של  ההתנהגות  את  את  ת  לשנות  אפשרות  לך  אין  ט. 

אירועי החיים שהדמות הזו עוברת, אבל כן יש לך אפשרות בלתי מוגבלת לביים את הדמות שלך. 

את יכולה לגרום לה להיות בדיוק האדם שחלמת להיות. עכשיו דמייני שהסרט עוסק בסיטואציה 

יך היתה מביימת(. אותה על המקום בו היא נמצאת היום וא  שאת נמצאת בה היום. )ואז שואלים

איך היית רוצה לביים את הדמות הזו? מה היית אומרת לה לעשות ואיך להתנהג כדי המשך הסרט  

 יראה כמו החיים שאת רוצה שיהיו לך. 

אני רוצה להתנהג ואילו קשרים אני רוצה שיהיו לי מול   "איך"מתוך המטאפורה הזו אפשר להגיע ל 

 אז, מה אני יכולה לעשות כדי לשפר.. להיות יותר רגועה למשל. ו"יקרים ליה

 

   –דלתות מסתובבות 

  ACT  הקשר בין כאב רגשי לערכים. יש אמירה רווחת ב  –המטאפורה הזו עוסקת בתחום משמעותי  

הכאב לא בא סתם. כשמרגישים כאב רגשי   – : "בכאב שלנו טמונים הערכים ובערכים נמצא הכאב"  

 זה קורה כי יש משעות מאחורי הרגשות שלנו. –בושה, כעס, עצב כמו 

המטאפורה עושה שני דברים בדרך חוויתית: האחד, היא מבהירה שהכאב לא בא סתם, ללא סיבה. 

נתפס כ כי הוא  על קבלה של כאב  לעבוד  נותן קרקע להתחיל  וזה  כי איכפת להם  לא הוא קורה 

וונן לעבר הערכים שלו ולצעוד בכיוון הזה, לפתוח בפניו שרירותי. השני, היא מסייעת למטופל להתכ

 את הבחירה לצעוד בכיוון הזה ולא רק להימנע. 

הימנעויות  שיש  מסתבר  אבל  ספציפית,  מפוביה  הימנעות  בעקבות  שהגיעה  נערה  מקרה:  תיאור 

פנימי מצומצם   בעולם  גם  לצאת נוספות. הצמצום התבטא  חברות,  על  )ויתרה  חיצוני  עולם  וגם 

 בית וכד'(.נה

בשלב הזה עבדה על הבהרת ערכים ומה ממלא אותה בחיוביות. מה היתה רוצה. לעזור לה להתחבר 

 למוטיבציה של מה שממלא אותה בחיוביות. היא ציינה חברות.
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 מטפל: אז למה בעצם את לא מנסה? מה בדיוק קורה שם סביב הנושא?

ו דוגמא למצב בו מילים בטיפול יוצרות כי אף אחת לא מתאימה לי". זה משפט סוגר. זמטופלת: "

 מלכודת שסוגרת. מילים לא ממש יעזרו כאן והמטאפורה יכולה לעזור לעקוף מכשול מילולי.

 מטפל: קחי דף ותכתבי עליו : "מה חשוב לי" ו"מה נותן לי תחושת חיוניות" 

 התשובות שלה היו: 

 רות טובותחב 3-4שיהיו לי  -

 לעשות שיחות נפש עם החברות  -

 ת ולצחוק הרבה ביחדלבלו -

   ACT  מטפל: תכתבי בהמשך הדף "אילו פעולות אני יכולה לעשות כדי להתקדם לשם"? )אלו ב 

 הפעולות שמקרבות לערכים(

 המטופלת כתבה:

 למצוא ולבחור חברות -

לעשות )למשל להסתובב לעשות דברים עם חברות, גם אם אלה לפעמים דברים שלא בא לי   -

 בקניון(

ל מהמטופלת  לרגשות מבקשים  לב  לשים  גם  היא  ההוראה  אבל  רם,  בקול  הפעולות  את  הקריא 

ואז מבקשים  לערכים  הפעולות המקרבות  וחושבת( את  )מדמיינת  בזמן שהיא מקריאה  שעולים 

 כתבה שתכתוב על הדף )מצידו השני( את הרגשות שעלו בזמן שהקריאה את הפעולות. המטופלת

 מה אני מרגישה כשאני חושבת על הפעולות: 

 שש לא למצוא מישהי מתאימהח -

 חשש להיות דחויה  -

 פחד שאני אתן אמון ויבגדו באמון שלי - -

 לחץ שהחברות יעשו ביחד משהו שאני לא ארצה לעשות.  -

 חוסר וודאות  -

 חוסר נוחות -

ל הכותרת "אין אף  ואז נפתחת שיחה שלמעשה היא לא הולכת לכיוון של מה שחשוב לה לא בגל

ם שלם של רגשות כואבים שמתעוררים כשהיא מדמיינת או  אחת שמתאימה לי" אלא בגלל עול

 רוצה או חושבת ללכת בכיוון הערך.

לי"   שמתאימה  אחת  אף  "אין  רק  היה  מקודם  כי  הערכים.  לבין  הכאב  בין  הקש  על  משוחחים 

 ופתאום יש גם הרבה רגשות שמפריעים לי. 

שאת פותחת את הדלת אומר למטופלת שהדף הזה הוא כמו דלת. את יכולה להחליט  ואז המטפל  

הזו ועוברת דרכה ואז יש לך גם את החיוניות ושיחות הנפש וגם את הכאב והחשש וגם את החברות  

היא  אחרת  בחירה  אחת.  בחירה  זו  הדלת.  את  לפתוח  תבחרי  אם  יהיו  אלו  וכל  הלחץ  את  וגם 

חשוב לך, לעבור דרכה ואז לא יהיה את הכאב, אבל אז אין את מה ש  להשאיר את הדלת סגורה ולא

 מה שממלא אותך בחיוניות.

המטאפורה הזו מייצרת שיח על כך שיש רגשות והם אלו שחוסמים אותה והם לא שם סתם. כי יש 

לזה טעם ומשמעות. ועכשיו אפשר לעבוד על התקדמות אל עבר הערכים וצריך לזכור שאפשר לבחור 

 בדלת ויש רגעים שאפשר לבחור שלא. לעבור 
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לפעולה לא ע  -  מחויבות  בפעולות  לנקוט  נטייה  עם  או  פעולה,  והיעדר  פסיביות  עם  להתמודד  מנת  ל 

לסייע למטופל לגזור מטרות לפעולה על בסיס ערכיו ולבנות תוכניות לפעולה  ACT אפקטיביות, מבקשת

 .תאפקטיבית, בדומה לאופן העבודה בגישות ביהביוריסטיו

   –לחכות לרכבת הלא נכונה 

ם שעברו כבר את תהליך הבהרת הערכים. הם יודעים לאן הם רוצים המטאפורה מיועדת למטופלי

 להגיע ועדיין מתקשים לעשות צעדים כדי להגיע לשם. משהו עוצר אותם:

"דמייני שאת נמצאת במסע והיעד הוא מקום שתמיד רצית להגיע אליו. מאז שאת זוכרת את עצמך. 

יעות אל היעד שלך. אחת נראית  כשאת נכנסת לתחנת הרכבת את רואה שתי רכבות, ששתיהן מג

מוכרת,   נראית  השנייה  זאת  לעומת  נוחים.  לא  קצת  נראים  והמושבים  ומלוכלכת  מיושנת  קצת 

א נוחה.  את  בטוחה,  אקח  שאני  מצב  אין  הזו.  הרכבת  את  לוקחת  שאני  ברור  לעצמך  אומרת  ת 

 הרכבת הלא נוחה והמלוכלכת.  

והמרווח הנוחה  שהרכבת  ומחכה  ברציף  יושבת  את  השנייה  אז  הרכבת  ובינתיים  לדרך.  תצא  ת 

יוצאת לדרך. את ממשיכה לחכות עד שגם הרכבת שלך תצא. ואז, עוד רכבת מהסוג הישן יוצאת 

 את עוד מחכה. וכך זה נמשך ונמשך.לדרך ו

מה אם הרכבת הנוחה לעולם לא תעזוב את התחנה? מה אם את פשוט מחכה   –אבל העניין הוא  

 לרכבת הלא נכונה"? 

ראשון שואלים את המטופלת לתחושותיה. זה פותח שיח לנושא של נוחות. עד כמה אנחנו בשלב ה

שוב לנו? למשל, אם יש חרדה חברתית, יש צריכים שיהיה לנו נוח ובטוח כדי לעשות את מה שח

אוכל  במשקל,  כשארד  המשקל,  )בנושא  חברים.  לי  יהיו  אז  להתגבר,  אצליח  שכשאני   " אמירה 

כלומר תחושה שקודם צריך להתגבר ורק אז יוכלו לעשות משהו.   –ים(.  להתחיל לצאת עם בחור

ר הערכים שלך?" האם השאלה החשובה פה: "כמה אי נוחות את מוכנה לשאת כדי להתקדם לעב

כדי שיהיו לך יותר חברות את מוכנה לקחת את הרכבת הלא נוחה? האם כדי למצוא זוגיות את  

 עם בחור במשקלך הנוכחי? מוכנה לקחת את הרכבת הלא נוחה ולצאת 

והמחשבות   הרגשות  מה  מורכבת,  היא  ממה  הזהו?  הנוחות  זו  מה  על  לדבר  הוא  הבא  השלב 

 שמפעילים אותה?
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 סיכום

הצגתי  עבודה  ב שונות  זו  רגשי  מטאפורות  טיפול  במסגרת  שימוש  בהן  השנעשה  כמובן,  .  ACT  –  בגישת 

במה הוצגו  אף  חלקן  נוספות,  רבות  מטאפורות  הקורסשקיימות  והן   ,לך  בהתנסויות  הן  בסרטונים,  הן 

 בעבודה זו.  שהוצגכמטאפורות מילוליות, כפי 

ו   מטאפרות  האכילה,  שפת  בין  ל  ACTהקשר  הטיפול.  הוא  גישת  בשפת  מעשה  המרכזית  הטיפול  גישת 

היא   קשיים ACTהאכילה  הינם  משקל  עודף  ו/או  אכילה  קשיי  עם  אנשים  מתמודדים  עמם  הקשיים   .

במ מהדבקה המצויים  סובלים  אנשים  והאכילה  ההשמנה  בהפרעות  גם  הגישה.  של  הפתולוגי  שושה 

או בעבר )כשאהייה רזה, אצא עם בחורים(, היעדר קוגניטיבית )לא רוצים אותי כי אני שמנה(, חיים בעתיד  

עוד  ערכים, הימנעויות )לא ללכת לים, לא ללבוש בגד ים( ופעולות לא יעילות שאינן מקדמות )עוד דיאטה ו

 דיאטה(.

הגמישות  את  לקדם  יסייעו  להשתמש,  המטפל  יבחר  בהן  המטאפורות  ההשמנה,  בעיית  עם  בעבודה 

 הן קשורות לעולם האוכל ובין אם לאו. הפסיכולוגית של המטופל, בין אם

)"אני רעב לכסף", "אוכל   מצויות כמעט בכל שיחת חולין בחברה הישראליתהיום, מטאפורות מעולם האוכל  

הייתמנחם",   שלך  ועוד(   ה"המצגת  ועוד  שבקצפת"  מדגישה  הדובדבן  הללו  המטאפורות  של  הימצאותן   .

הדיאטה מוחדרים לשגרת חיינו במגוון דרכים )יש לנו אפילו קללה  ומדגימה עד כמה עולם האוכל ועולם  

חברות  הן באמצעות תוכניות טלוויזיה רבות, הן על ידי אמצעי התקשורת,    , הקשורה באוכל: "חרא בלבן"(

 דיאטה ותרופות ויצרניות מזון שונות. 

לטיפו מגיעים  שעמם  הבולטים  המאפיינים  אחד  את  הציגו  האכילה  בשפת  ההדבקה הלימודים  והיא  ל 

ולרעיונות ומאמינה שהן המציאות כדי    ןצריך כח רצו"  :הקוגניטיבית. עד כמה החברה דבוקה לתפיסות 

"אוכל ללא גלוטן הוא אוכל בריא יותר";   ";ת ני פחמימועדיף לאכול ירקות ופירות על פ"   ";לרדת במשקל

, שמדובר כאן במחשבה ולא בעובדה "פיצה, בוקרסים ומאפים הם מאכלי משמינים" ועוד ועוד ועוד. ההבנה

מוכחת במציאות, היא הבנה משמעותית ביותר ולו רק בכדי להבין מהי הדבקה קוגנטיבית, מהי הרחקה, 

 יוז'ן.ומה ההבדל ביו פיוז'ן לדיפ

העבודה   ובמהלך  הקורס  במהלך  עבוריהמטאפורות  מרתק    היוו  ביותרעולם  סקרנות    עוררו,  ומעניין 

מעוררות חשיבה ולעיתים אף מעוררות כאב והתמודדות עמו. אין לי ספק  הן    .ציאותוהסתכלות אחרת על המ

הן על עצמי, הן על  ויתנו לי נקודת מבט אחרת    CBTשהמטאפורות ילוו אותי במהלך עבודתי כתרפיסטית  

 המטופלים והן על החיים בכלל. 
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