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 מבוא 

ו/או  התנהגותית  ההתפתחותית,  הפסיכולוגיה  בתחום  אקדמית  בלמידה  די  לא 
ידע והבנה בטכניקות טיפול רוחניות.   הקוגניטיבית, חשוב מאוד שהפסיכולוג ירחיב 
הטכניקות הרוחניות מאפשרות ראיה לעומק של הבעיה הנדרשת לטיפול ומנחות את 
המטפל והמטופל לתהליך נכון של שינוי דפוסי התנהגות. משם ממשיך תהליך המקנה 

למטופל ארגז כלים לפריצת דרך והעצמה.

שמעבר  הפסיכולוגיה  הטרנספרסונאלית,  שהפסיכולוגיה  מצאתי  שערכתי  במחקר 
צוהר  פותחת  ונשמתו,  האדם  על  גבוהות  תובנות  בתוכה  מכילה  האישיות,  לחקר 
לבעיה  אבחון  כלי  מהווה  התקשור,  המטופל.  של  בבעיה  מועד  וקצר  ממוקד  לטיפול 
המלווה את הנשמה ונמצאת בזיכרון התאי שלה. המדיטציה, הינה כלי טיפולי ל״תיקון״ 

אותה סוגיה.

לעצירת  אחראי  ״מה״  לגלות  בספר,  כאן  חושפת  אני  תהליכו  שאת  הטיפול,  מטרת 
ההתפתחות  או הגבלתה. הטיפול עוסק, בפיתוח פרספקטיבה המאפשרת הבנת קשרי 
העבר וההווה, כדי לאפשר מעתה ולהבא שינוי. זיהוי כוחות האדם )בעזרת התקשור עם 
הנשמה(, שהמטופל אינו ער להם. חשיבות עקבותיהם של גורמים מעכבי התפתחות, 
)רוזנהיים,  שיהיה  מה  לשנות את  ניתן  כיצד  ללמדו  ונועדו  חייו  עיצוב  על  שהשפיעו 
1990(. את השינוי ניתן ליישם בזמן שהמטופל  נמצא במצב מדיטטיבי )שחזור גלגול(.  

עברו  עם  הכרות  למטופל  מאפשרת  ופסיכולוגיה  מיסטיקה  המשלבת  הטיפול  דרך 
המסוגלויות  עם  להכרות  בהווה  פסיכולוגי  ניתוח  שלו,  הנשמה  של  והרחוק  הקרוב 

הנפשיות ומשם הבנייה בעזרת כליי אימון לעתיד של הצלחה והישגיות.

בתהליך טיפולי שכזה, ילדים מכירים בחוזקות שלא הכירו ולוקחים אחריות להצלחה 
וללמידה מיטבית. מבוגרים בחוויית טיפול מעצימה מגיעים למימוש עצמי והגשמה.

היועץ החינוכי, הפסיכולוג וכל מטפל נפשי, יצליח להעצים את איכות עבודתו, בעצם 
השימוש בפסיכולוגיה הטרנספרסונלית ויענה בסיועם של אותם אסטרטגיות רוחניות 

על מגוון הדילמות  המעכבות צמיחה המועלות ע״י מטופליו. 

הקוהרנטיות  למען  הכרחי  רוחני,  וטיפול  חינוכי/פסיכולוגי  ייעוץ  התיאוריות;  שילוב 
שבטיפול. היועצים הפסיכולוגים  והמטפלים הרוחניים יכולים וצריכים ללמוד זה מזה 

ולאמץ את יסודותיה הטובים ביותר של כל אסכולה טיפולית.

והוא קשר רוחני עם התת  תקשור הוא אמצעי בעל עוצמה להתמרה מודעת, מאחר 
בהם,  שנתונים  המצבים  של  יותר  הרחבה  המשמעות  את  לגלות  עוזר  הוא  מודע. 
היכולת  את  מחזק  עצמית  מודעות  פיתוח   .)Sanaya,1997( חובקת  מבט  מנקודת 
להתבונן בדפוסי ההתנהגות שלנו )רובין , 2004(. התקשור ושחזור הגלגולים מבקשים 
או הביאו להעצמתו?  ״סימפטום״  הולידו  גורמים  אילו  לתובנה:  להביא את המטופל 
התובנה המגיעה ע״י שחזור גלגול היא תנאי הכרחי לאפשר התחדשות ממשית במבנה 

המוטיבציוני-הרגשי של המטופל )רוזנהיים, 1990(.  
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בסיפורים מהשטח נתגלה לשינויים מרחיקי לכת שעושים ילדים ומבוגרים כאחד. נכיר 
ביחד דרך טיפול המאפשרת להגיע לתובנות מעצימות ומיטביות בחיי היום יום.

בספר נפגוש סיפורים משטח הטיפול. כמו סיפור על ילד שאובחן עם בעיות קשב וריכוז. 
הכרות עם גלגול קודם ושיחה עם הנשמה, הביאה אותו להצלחה יתרה בלימודים ללא 
לקיחת רטלין ו/או שינוי מסגרת לימודית. נכיר מקרוב תהליך שעבר גבר שהיה בטיפול 
למימוש  הגיע  הנשמה  עם  שיחה  ולאחר  יתרה  הצלחה  ללא  שנים  במשך  פסיכאטרי 

עצמי והגשמה. ועוד סיפורים מעניינים.

בקידום  הדינמי  המטפל  של  הבסיסי  היעד  ומסתיים  מתחיל  שעקרונית  לאמר  ניתן 
״פגישות היכרות״ של האדם עם חלקים בתוכו שהורחקו והושתקו, כדי שיוכל להתמודד 

עמם בצורה מלאה ומספקת יותר )רוזנהיים, 1990(.  

התקשור מאפשר למתקשר להיות מסוגל להתבונן במטופל באופן אובייקטיבי, משוחרר 
קודמים,  גלגולים  לשחזר  המתקשר  של  היכולת  שלו.  הרגילות  הקדומות  מהאמונות 
מאפשרת ראית דפוסים שמשפיעים על חיי הנועץ הנוכחיים )סאנאיה, 1998(. שיחזור 
רגשיות.  הפרעות  עם  למטופלים  בעיקר  עוזר  ברגרסיה,  טיפול  גם  שנקרא  גלגולים 
אין צורך שהמטופל יאמין בגלגולים, כדי שטכניקת הרגרסיה תעבוד ותשיג תוצאות 

)בריאן, 2002(.

בספר זה, הובאו נתונים אתנוגרפיים מהקליניקה שלי. נתונים אלה מציגים דפוסי טיפול 
ייעוציים וטיפוליים, המבטאים תפיסות עולם ממקומם של המטפלים והמחנכים. מתוך 
מערכת הטענות בדבר קיומם של קשרים בין שני הגורמים )משתנים(: הייעוץ החינוכי 
ומנסחת  שלה  היסוד  מושגי  את  שמגדירה  תיאוריה  לבנות  ניתן  הרוחני,  והטיפול 
בדבר מהות הקשרים שביניהם. התיאוריה מסווגת את התופעות, מסבירה  השערות 
את היווצרותן ומנבאת את הצפוי במימוש התנאים עפ״י התיאוריה הנבנית )רוזנהיים, 

 .)1990

יישום הגישות השונות לשימוש בתודעה יכול להעשיר את הידע שלנו ואת מבטנו על 
2005(. להצלחה הגדולה נצא מאזור הנוחות, מהישיבה  חיינו וחיי מטופלינו )ניוטון, 
על המרפסת. נאסוף את שברי הסערה, כישלונות העבר והחוויות של חוסר ההצלחה, 
במטרה ללמוד ולראות בכל שיעור להצלחה. נביט אל השמים, אל עולם האמת, אל האור 
והאהבה, לשם נשלח את היונה עם עלה הזית - לשלום והגשמה. בכוחות משותפים 

נבחן את תהליך הבניה הטיפולית לעתיד טוב, שמח ומוצלח יותר.
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תודעה מתפתחת

פתיחות לקבלת פרדיגמה המאפשרת צמיחה ומיטביות.
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 פרק ראשון: 

האם התקשור הוא כלי אבחון?

התקשור, הינו כלי אבחון לסיבת הקשיים שמגלה המטופל. בעזרת התקשור, ניתן להבין 
באיזה גלגול נגרמה למטופל טראומה. אותו זיכרון תאי של הטראומה, מביא לידי ביטוי 
דפוסי התנהגות המעכבים את המטופל בחייו הנוכחים. האמונה בקיומם של הגלגולים 

מקובל היה עוד במקרא ונכתב עליה גם בקבלה.

ההקשבה לקולות הפנימיים היא תקשור. כך גם ההקשבה לקולות של ה״אני הרחב״-
האני שהוא מעבר לישות המוכרת לנו באופן אישי, ישות רוחנית המצויה באינטראקציה 
מתמדת עם כוחות רוחניים אחרים ביקום. מטרת התקשור היא למשוך ולתקשר עם 
מדריך נשמה, מורה רוחני אשר הגיע אל שיא מטרתו הרוחנית ויתמוך בהתפתחותו 
הרוחנית של האדם בכל הרבדים )רייק ופישמן, 2001(. כדי להיכנס למרחב התקשור 
חשוב  ללמוד להתמקד, להשעות את המחשבות האישיות, מה שבעולם הרוחני נקרא 
לנקות את הגוף והנפש, ולהיכנס למצב של קבלה מהדרכה גבוהה, אם המתקשר מרפא 
מישהו או מייעץ, הוא פועל כערוץ- כצינור, לקבלת האנרגיה הגבוהה )סאנאיה, 1998(. 

באמצעות מצבים משתנים של תודעה, כגון: תפיסה חוץ חושית, מסעות מחוץ לגוף, 
אנחנו  המתים(,  עם  )תקשור  פרפסיכולוגיים  ואירועים  טרנסצנדנטלית  מדיטציה 
מביאים את הממד הרוחני אל הממד הפיסי, והוא הופך להיות חלק מן החיים האלה.  
גדול של  לנו מאגר  הבאת הממד שלאחר המוות אל החיים במישור הגשמי מעניקה 
 .)1997 יכולות וסביר שתיצור שינויים קוונטיים באבולוציה שלנו )רדפילד ואדריאן, 
התקשור מאפשר למתקשר להבין סוגיות שמאוד לא ברורות. שיחה עם הנשמה היא 
שיחה ללא עכבות. אין שקרים ואין מסכות כל האמת ורק האמת פרושה למען תתאפשר 
אותה  הסובב  )מכל  מהיקום  עזרה  לקבל  ושמחה  עזרה  הנשמה תמיד מבקשת  עזרה. 
יחד(. לאחר הבנת הסוגיה המעכבת צמיחה, ע״י המטפל,  בעולם הגשמי והרוחני גם 

הוא יפנה לטיפול עצמו שהוא שחזור הגלגול.

לפני הפגישה עם המטופל אני עורכת תקשור עם הנשמה של המטופל  וכשאני נפגשת 
אתו בשעת הייעוץ  אנחנו מנהלים שיחה ייעוצית/פסיכולוגית, אימונית שמאפשרת 

למטופל להיות ממוקד ולהגיע לתובנות שיביאו אותו למיטביות והגשמה.

אבחון המעכב צמיחה של נער בן 18

יום לפני הטיפול תקשרתי עם הנשמה של המטופל.  בחור בן שמונה עשרה וחצי )אין 
צורך באישור הורים, בגיל הזה(. הילד פנה אלי ואמר לי שהוא מבולבל.  אמר לי: ״צריך 

עזרה ואני אפילו לא יודע במה לפתוח״.

על מנת לתקשר אני מבקשת מהמטופל שם פרטי, שם משפחה ותאריך לידה לועזי מלא. 
אני נכנסת למדיטציה ובה אני מבקשת מידע  על הנשמה. אני מקבלת סרטון שאותו 
אני משכתבת על דף. אם אני מרגישה שהמסר לא מספיק מלא, אני מבקשת הסבר על 
הנראה בסרטון, שאותו אני מקבלת בסרטון נוסף או בקול שאותו אני שומעת בברור. 
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בתקשור שערכתי לאותה נשמת המטופל בן ה-18, ראיתי ישות מאוד מוזרה, כאילו 
קודם היותה אדם.  משהו שמאוד הזכיר את השלב השני או השלישי בשלבים המתארים 
את שלבי האבולוציה של דרווין. אותו יצור משונה קפץ מענף לענף על עץ שגזעו גדול 
ושמן. בכל פעם שקפץ על ענף התאמץ להגיע אל הפרי, אבל לא הגיע ונפל לענף אחר, 

כך המשיך והמשיך, הוא לא מצליח לקטוף פרי וגם לא לרדת מהענפים אל הקרקע.

יום למחרת התקשור פגשתי את הבחור. בעזרת התקשור, הצלחתי להשתמש בשאלות 
להיות  לא  בהווה.  הגרעין  סיפור  את  לספר  הייעוץ  בשעת  אותו  והנחתי  ממוקדות 
יועץ, שאינו מתקשר. כפי ששמעתי מפי  מבולבל ומוצף כפי שמגיעים לפסיכולוג או 
את  ולהבין  הקרחון  קצה  את  לקלף  המאמן  חובת  גל;  אלון  בישראל  המאמנים  גדול 
התקיעות והמעכב ביחד עם המטופל. אין ספק שהתקשור מקצר תהליך ארוך של קילוף 

קצה הקרחון, ללא התקשור.

הורי  החליטו  החטיבה  בתום  ואחיות.  אחים  שבעה  עם  בבית  גדל  ״אני  הסיפור: 
לפנימייה.   ללכת  צריך  שאני  החליטה  הגדולה  אחותי  ‘מתחזקים'.  שאנחנו  ואחיותיי 
אחות  ואז,  הפנימייה  לחיי  והתרגלתי  הסתגלתי  טוב.  ממש  לי  והיה  בפנימייה  הייתי 
אחרת אמרה שאני צריך לעבור לישיבה. בהתחלה היה לי קשה לעזוב את הפנימייה 
ולהתרגל לישיבה, אבל בשלב מסויים התחלתי להנות ולפרוח מלימודיי התורה ובאמת 
הרגשתי נפלא. עכשיו הגיע היום שאבא שלי ואמא שלי רוצים שאלך לצבא. גם אח 
רוצה שכל  אני  ולשרת את המדינה.  ללמוד תורה  רוצה  אני  לצבא.  רוצה שאלך  אחד 
האחים והאחיות יהיו מרוצים. כולם משגעים אותי. השאלה שאני מבקש עליה תשובה 
היא: מה אני צריך לעשות, כדי שיהיו מרוצים? אני מבקש לְרָצֹות את כל בני המשפחה. 

וכשאני ֵמרָצֶה, פתאום קם משהו אחר במשפחה ורוצה ממני משהו אחר.״

תובנות מהתקשור: הענפים בתקשור הם הענפים של אילן היוחסין. הפרי שה״טרום 
את  מפתה  היוחסין  מאילן  אחד  כל  העדן.  בגן  הפרי  הוא  לתפוס,  מצליח  לא  אדם״ 
אכן  שלי  המטופל  בעבורו״.  הדעת  עץ  ״פרי  יהיה  שלדעתו  מהפרי  לאכול  המטופל 
מתפתה ורוצה לאכול. אבל, אז, בא אחר ומפתה אותו לפרי דעת בענף אחר )גם היום 

אנו משתמשים במושג ״ענף״ כתחום עניין(.

הקרקע  אל  לרדת  והעוצמה  הבחירה  זכות  בעל  היות  לפני  אדם״, שלב  ״טרום  היותו 
ולהיות עצמאי, מעכבת אותו מהצלחה והגשמה.

חרדי״.  ״נח״ל  לאגף  הטיפול  תום  לקראת   - התקשרנו  ומצאנו:  מוצא  חיפשנו  ביחד 
וגם לשרת בצה״ל. מבלי ל״התערבב עם  יחידה צבאית שאפשר בה, גם ללמוד תורה 
בנות״. הבחור בן השמונה עשרה, עשה פריצת דרך כעצמאי, שיודע היטב מה הוא רוצה 
ואיך יגשים את משאלת ליבו. מתוך בחירה יאכל את הפרי הצומח מהענף שרק הוא 

יבחר.

תודה ליקום ולארגז הכלים.
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תקשור

כלי לתקשורת בין המטפל/האדם האחראי לעשייה הפיזית והפראקטית לבין 
הנשמה המתלווה אליו. הנשמה הנצחית שזיכרונותיה שמורים בתאי הזיכרון 

של המוח האנושי, אותו תא שפרוייד כינה ״תת מודע״.
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 פרק שני: 

גלגול נשמות

כדי  ושוב  שוב  מחדש  נולדת  הנצחית,  הכרתנו  שהנשמה,  הרעיון  הוא  נשמות  גלגול 
דתיות  מדוקטרינות  אלינו  מגיע  הנשמות  גלגול  על  מידע  ולהתפתח.  לצמוח  ללמוד, 
מרגרסיה  ילדים,  ושל  בוגרים  של  קודמים  מחיים  ספונטניים  מזיכרונות  ואזוטריות, 
מכוונת לחיים קודמים ובני אדם בעלי רגישות מוגברת למידע זה )מדיומים(. ערכו של 
המידע מחיים קודמים נובע מהיכולת לשחרר אותנו לחיות, לאהוב ולהתפתח באופן 
מלא בהווה. טיפול רגרסיבי מציע ערוץ ריפוי לאחר שהניסיונות המקובלים האחרים 
נכשלו )ארבל, 2005(. טראומות בלתי פתורות מחיים קודמים מתבטאות כרגישויות 
יתר בפרק החיים הנוכחי. הדים של אירועים טראומטיים ממשיכים לטרוד את פרקי 

החיים הבאים עד שיזוהו וישוחררו )רדפילד ואדריאן, 1997(.

תרפיית שחזור גלגולים

שיטת טיפול הטוענת, שבאמצעות שחזור גלגול, הכולל חוויה מתקנת, אפשר להביא 
לשיפור איכות החיים של האדם בגלגול הנוכחי. מוחו של האדם מגיב לאירוע שבדמיון 
בצורה דומה לזו שבה הוא מגיב לאירוע מציאותי. אלו שאינם מאמינים בקיומם של 
וצור,  )צור  מודרך  בדמיון  התנסות  כאל  שהתרחש  כל  אל  להתייחס  יכולים  גלגולים 

.)2006

באמצעות  לשולפו  ניתן  שלנו,  בתת-המודע  נמצא  הקודמים  חיינו  על  ומידע  מאחר 
טראנס )הרפיה( היפנוטי )אדמונדס, 1981(. כמעט בכל גיל ניתן לחוות שיחזור גלגולים 
באמצעות היפנוזה. אצל ילדים  ניתן לעשות זאת החל מגיל 5. חלק מהילדים, אשר מתו 
מוות טראומטי ופתאומי בחייהם הקודמים, יכולים לזכור זאת או להיזכר בכך באופן 
ספונטני. במקרים האלה כדאי לשחזר את הגלגולים הקודמים שלהם בהקדם האפשרי, 
כדי למנוע היווצרות של בעיות, כמו פחדים, חרדות, סיוטים, דיכאונות ועוד. הטיפול 
בילדים קצר יותר ויעיל יותר מאשר טיפול במבוגרים. באופן כללי ילדים מתהפנטים 

בקלות, ולרוב, הם מוכנים ברצון לשחזר את גלגוליהם הקודמים )סופר, 2007(.

בזמן השחזור, המטופל  יקבע כיצד ישתמש באירועים:  ישנה אותם או יצפה בהם כפי 
שהם קרו.   כמו שחקן החוזר וצופה בסרט ישן ששיחק בו כדי ללמוד על הביצוע שלו. 

אלא שבמקרה זה השחקן יכול כמובן לשנות את גישתו ואת פרטי ההתרחשות. 

בעוול  עצמכם  את  מעסיקים  אתם  אם  שהרי,  דפוסים.  לשנות  היא  ההתמרה  מטרת 
שלדעתכם נעשה לכם, תמשכו אליכם, התנסויות דומות )רוברטס, 1994(.

לאחר שחזור גלגול, כמעט תמיד חל שיפור במצבם של המטופלים. מרגע שזכרו והעלו 
אירועים קשים מעברם, שהשפיעו על חייהם בהווה, למדו לראות ולהבין את בעיותיהם 
יוכלו  מזווית ראיה רחבה ומרוחקת במידת האפשר מעצמם. בעזרת שחזור גלגולים, 
גם לזהות ולתקן דפוסי התנהגות לקויים החוזרים על עצמם )אריכא, 2001(. כל אדם 
הינו גוף עם נשמה. כל אדם יכול לעבור שחזור גלגול, להבין עכבות בדפוסי התנהגות 

שמעכבים צמיחה, לשלוח  אור ולהביא את נשמתו למקום טוב יותר.
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מעכב מגלגול קודם

הגיעה אלי אם מצפון הגולן לטיפול. ואמרה לי ״אני מבקשת תקשור בשביל הבן שלי״.  
בנה בן השמונה לא הצליח לשבת בכיתה. האם סיפרה שבגן הילד ישב יפה במפגשים, 
לשבת  מסוגל  לא  הוא  א'  לכתה  הגיע  ומאז  הלימודיות  בפעילויות  פעיל  שותף  היה 

בכיתה. הילד נכנס לכעסים ומשתולל –לא רוצה לשבת בכיתה.

אחרת  לימודית  מסגרת  לשקול  הספר  בית  של  הטיפולי  הצוות  ע״י  התבקשה  האם 
בעבור הילד. האם טענה שהילד נבון מאוד.  בבית הוא יושב ועובד מאוד יפה. למרות 
חוסר התפקוד בכתה, הילד קורא וכותב. האם ביקשה שאתקשר עם הנשמה ואבין מה 

בדיוק קורה?

נכנסתי לתקשור עם הנשמה של הילד. מיד נשאבתי לגלגול בו היה חייל. ראיתי אותו 
נלחם ונשבה ע״י חיילים הלבושים בסחבות. אותם חיילים כלאו את החייל )המטופל 
שלי( בכלוב ברזל צר מאוד. הם האכילו אותו בכלי קטן מאוד. החייל רזה, חלה מאוד 

ונפטר בכלוב. 

כשנפגשתי עם האם ביקשתי ממנה לתאר את מבנה הגן בו שהה הילד. האם תארה 
מבנה מואר. עם חלונות גדולים ודלת חלון גדולה למרפסת. 

שאלתי: היכן ישבו הילדים במפגשים בגן? 
אמרה במרפסת או בחדר עם חלון למרפסת.

ביקשתי ממנה לתאר את מבנה הכיתה בו לומד הילד. 
האם תארה כתה במרכז המבנה. קיר מזרחי, קיר מערבי, בקיר הדרומי דלת הכניסה 

לכיתה ובקיר הצפוני לאורך כל הקיר חלונות. 
שאלתי אם גם הכיתה בה לומד הילד  מוארת, כפי שציינה כשתיארה את הגן. 

האם חשבה קצת ואמרה ״לא כל כך, יש וילונות כהים והסבירה שחייבים להחשיך בגלל 
הברקו״. 

שאלתי באיזו קומה הכיתה? 
בקומת קרקע, ענתה האם. 

המשכתי ושאלתי: האם קיים עוד חוסם במסגרת המעטפת של הכיתה? 
האם אמרה ״יש סורגים״, מופתעת מהחקירה שלי.

שאלתי אותה אם בבית ו/או בגן היו או יש סורגים בחלונות? 
היא ענתה ״לא״.

בשלב זה פתחתי בפני האם את דף התקשור. הבנו שבזיכרון התאי של נשמתו של הילד 
ומפחידים  הילד  על  מאיימים  סורגים  אותם  סורגים.  של  מאוד  קשה  תמונה  נמצאת 

אותו.

ברור היה שיש לערוך שחזור גלגול, על מנת להתמיר את הזיכרון למקום טוב יותר ע״י 
שינוי התמונה ולפתוח את כלוב הסורגים. מכיוון שתהליך טיפולי שכזה  אינו מתאפשר 

במחי יד. בחרנו לעשות מעשה בעבור הילד  לאלתר.
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האם הגיעה לבית הספר וביקשה להעביר את בנה כיתה. היא ביקשה לתת עוד הזדמנות 
כפי  אחרת,  לימודית  למסגרת  אחר,  ספר  לבית  אותו  להעביר  שתחליט  לפני  לילד 
שהתבקשה על ידי הצוות החינוכי. הצוות החינוכי והטיפולי מיד הסכימו. עוד באותו 
שבוע עבר הילד לכיתה מקבילה. הכתה הייתה ממוקמת כיחידה על מצע דשא גדול, 
בסמוך לגן שעשועים של בית הספר. הילד הלך בשמחה לבית הספר. ישב בכיתה בכל 
והצוות  החינוכי  שהצוות  כמובן  בשיעורים.  פעיל  שותף  היה  ואף  הלימודים  שעות 
הטיפולי לא הבינו מה השינוי שחל בילד. שהרי שיחק עם אותם חברים בהפסקות ועבד 
באותן חוברות עבודה כפי שעבד בכיתה הקודמת. למורות המלמדות בכיתה, שעשו 
ועושות עבודה נפלאה עם הילד לא הייתה יכולת השפעה במיקום שלמד הילד. הילד 
השתלב באופן מפתיע בהצלחה יתרה בתלמיד�ת ובמקצועות הלמידה וזכה להוקרות 

על תלמידות למופת.

הילד נכנס לתהליך טיפולי של שחזור גילגול לאחר ההצלחה הגדולה שחווה. בתהליך 
שחזור הגילגול, נכנסנו לגלגול בו היה לוחם. לאחר שסיפר שכלאו אותו בכלוב, בעזרת 
דמיון מודרך )דמיון יוצר מציאות(, ביימנו תסריט בו הוא מוצא שני אבני צור ובעזרת 

האש התיך את הברזל ויצא לחופשי.

הילד מאוד התחבר לסרטון החדש ואהב את תהליך הטיפול, שהיה חווייתי ובעל למידה 
משמעותית על הסיבה שגרמה לו להתנהג בדרך שגרמה לו אי נחת ממסגרת הלימודים 

שלמעשה צמא להיות חלק ממנה.
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גלגולים קודמים

הנשמה הנצחית מתגלגלת קדימה בזמן במטרה להגיע למיטביות והארה. אדם 
שחווה דילמה, קושי מעכב בהתקדמות, יכול להיכנס לתאי הזיכרון של הנשמה 

בגלגולים קודמים ולהבין את מקדם העיכוב. ה״ירידה״ לגלגולים קודמים 
בשלבים מונחים ע״י המטפל מאפשרת שליטה ב״מראות העבר״.
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 פרק שלישי: 

שחזור הגלגולים בקבלה

היהדות,  במסגרת  הנשמות  גלגול  לתורת  לגיטימציה  שהקנתה  זו  היא  הקבלה  תורת 
הבהיר',  ‘ספר  הופעת  עם  כבר  דבר.  לכל  יהודית-מסורתית  כתורה  אותה  והציגה 
הגורמים  על  הנפש,   של  השונים  לרבדיה  הגלגול  התאמת  על  דעתם  נתנו  מקובלים 
המחייבים גלגול )כפרת חטאים, הזדמנות נוספת לחשוכי ילדים, אפשרות לקיום כל 
מצוות תורה( ועל מספר הגלגולים הנדרש לכל גורם כזה. היטיב להציב את הקשר בין 
דעת  הקבלה  לחכמי  יצא  ‘ומכאן  אלבו:  יוסף  ר'  לגלגול  הנפש  של  הסובסטנציאליות 
הגלגול, וזה כי לפי שהם ראו שהדעת הנכון כפי התורה הוא שאין הנפש כוח לאני אלא 
עצם עומד בעצמו... דנו מזה שכמו שהעצם הרוחני יכנס בגוף האנושי בתחילת יצירתו, 
כן אפשר שהנפש שכבר שימשה בגוף האנושי תחזור עוד לשכון בגוף'. )שוורץ, 1994(.

בעקבות הזוהר טוען אבן לביא כי הנפש היא כוח הקשור לגוף וכי היא נשארת בגוף 
״... דבר ציווה לאלף דור״ - הנשמה תמשיך  הצדיק גם לאחר מותו. בתהילים כתוב: 
ותתגלגל כל עוד תצטרך לרדת ל״עולם העשייה״ לשם תיקון והשלמה עצמית. גם אם 
28-29, כתוב: ״פדה נפשי  יהיה עליה לחזור ולהתגלגל אלף פעמים. ובספר איוב, לג' 
מעבור בשחת וחייתי באור תראה; הן כל אלה יפעל אל פעמים שלוש עם גבר״ - סוד 
הגלגול שזה הצדיק באה נשמתו לעולם פעם ראשונה ולא תקן מעשיו ונתגלגל נשמתו 
פעם שנית לתקן את אשר חטא )זיו, 2002(. הנשמה מגיעה למצב של גלגול, על מנת 
לתקן דפוסי התנהגות שהיו בעבורה מעכבים ולא מצמיחים למקום של אור ואהבה, 
הכלה ונתינה. והידע היום המתאפשר בעזרת שחזור גלגולים מקל ומקצר תהליכי שינוי 

דפוסים. 

שיחה מעניינת עם האדמו״ר

צלצלה אלי  אישה וסיפרה לי סיפור, עוד בטרם נתנה לי את תאריך הלידה שלה ושמה 
זוג. לא גרים ביחד. אבל האדם  זוגי עם בן  לתקשור. ״אני נמצאת שנים רבות בקשר 
הזה הוא כל חיי, בתקופה האחרונה. בתקופה שהיינו ביחד הוא נתן לי הרגשה שאכפת 
לי את האוכל הכי טוב שיש, כשאני מגיעה אליו. המיטה  לו ממני. תמיד דאג להכין 
תמיד מוצעת ומריחה טוב ממרכך כביסה. למעשה הוא כמעט לא הגיע אלי הביתה, כל 

הזוגיות שלנו התממשה אצלו. 

הוא מאוד אוהב את הבית שלו ומעדיף תמיד להישאר בגבולות ביתו. מעטים החגים 
ידעה  בין המשפחות. למרות שהמשפחה שלו  שחגגנו ביחד. הייתה הפרדה מוחלטת 

והכירה אותי. התרגלתי גם לזה, אני באמת אוהבת אותו.

שאלתי: אז מה הדילמה?

מרגישה  אני  באוויר.  במתח  הזמן  כל  האחרון  בזמן  אנחנו  לי.  טוב  לא  אמרה:  והיא 
כלואה. אני מרגישה שהוא אותי לא אוהב. וחשוב לי להבין מה קורה כאן? מה בדיוק 

לא מסתדר ואם אפשר גם לדעת: למה זה לא מסתדר?
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נכנסתי לתקשור. ראיתי אישה יושבת מתחת לשולחן. השולחן עם ארבע רגליים. אבל 
כל רגל בגובה שונה. האישה מכורבלת בשמיכה ובוכה. עינייה דומעות והיא בכל כוחה 
מושכת את השמיכה לכסות את רגליה. בכל פעם שהיא מנסה לישר את הגב ולהרים 

ראש, השמיכה שוב אינה מכסה את הרגליים והיא שוב נאבקת לכסותם.

מיהרתי להגיע לפרשנות הסרטון. נקודה שחשוב למטפל לתת את הדעת: האם מותר 
למטפל לפרש מתוך עולמו שלו? ובכל זאת אשתף אתכם בפרשנות שלי: מדובר באשה 
שחייה בשקר: ״מתחת לשולחן״. החיים הזוגיים שלה שנמצאים על השולחן,  נמצאים 
במצב של חוסר איזון ״רגלי השולחן אינם שווים״ מה שלא מאפשר לשולחן לעמוד 
זוגיות.  ישר. השמיכה היא תחושת הביטחון שבה מתעטפת האישה בהיותה באותה 
אבל, אותה שמיכה שאמורה לתת לה את הביטחון מכסה אותה רק כשהיא כפופה. 
ברגע שהיא מנסה להתיישר, השמיכה כבר אינה עוטפת את כל גופה. הרגליים שהם 
סמל היציבות של האדם, בהקשר של ״רגליים על הקרקע״, לחיות במציאות. התפרשו 
ליציבות של אותה זוגיות - ה״רגלים״ אינן מכוסות באותה שמיכת ביטחון, שכיסתה 

אותה כשהייתה כפופה ובוכייה.

סיוע מהנשמות  ביקשתי  נוסף.  לתקשור  להמשיך הלאה  אותי  הביאה  הפרשנות שלי 
המייעצות. הם ייעצו לי להגיע לבית מדרש של מעלה ולהביא בפני הנשמות הטהורות 
בית  מבחוץ  מעלה.  של  מדרש  לבית  הגעתי  בתקשור  בעודי  עשיתי.  וכך  הבעיה.  את 
טהור  זהב  כולו  ענק  דוד  מגן  היה  בראשו  יחד.  גם  וחדש  עתיק  מבנה  הזכיר  המדרש 
נוצץ. בכניסה עמודי שלמה גדולים ועבים. נכנסתי לאולם גדול ומיד הגיעה אלי נשמה 
אותי  והובילה  הבאה״  ״ברוכה  אותי  ברכה  שביס.  ולראשה  שחורים  בבגדים  לבושה 

לאחד החדרים.

נכנסתי. ישב שם אדמו״ר )יכולתי להישבע שאני מכירה אותו, אבל עד לכתיבת שורות 
בפניי:   להרצות  והתחיל  קם  האדמו״ר  התיישבתי.  מהיכן(.  להיזכר  מצליחה  לא  אלה 
״הנשמה של המטופלת קשורה קשר קרמאטי עם הנשמה שהיא הבן זוג שלה. ושניהם 
זוג: סט.   - זוגיות בבסיסה כשמה  ״ההדדיות״.  צריכים לעשות תיקון. מדובר בתיקון 
הערכה,   כבוד,   לחוש  הזוג  מבני  אחד  לכל  מאפשרת  המתבקשת  ההדדיות  שוויון. 

הוקרה ועוד.

במקרה של המטופלת, לא הייתה הדדיות - לא חומרית ולא רגשית. האחד דגל בנתינה 
חומרית והשני דגל בנתינה רגשית. כל אחד מהצדדים נתן במעט לשני ממה שקיבל, 
אבל לא באופן שווה ולכן רגלי השולחן לא היו שווים. השולחן שהוא המקום ליישב  
סכסוכים, לא עמד יציב,  מכיוון שהזוג לא נתן באופן שווה למערכת היחסים. הנתינה 
הייתה ממקום של לכסות ולא במקום של להטיב את מערכת היחסים. הנתינה החומרית 
נעשתה, כדי להרגיש: אני בעל ההון החומרי ולצד השני אין. המטרה הייתה לחשוף את 
הנתינה  אנושי.  חום  החומרי  בכיסוי  אין  החומרי, שהרי  החוסר  הקרות של  הרגליים 
הרגשית נעשתה ממקום של פיצוי לנתינה החומרית ולא ממקום של הדדיות בנתינה 
במערכת  ראש  מרימה  כשהאישה  גם  הבית.  את  ולחמם  להטיב  שמטרתה   – רגשית 
הזוגית ומרשה לעצמה לבקש בעבורה מקלט של אהבה, הכלה, שלה ושל משפחתה, 
שאמורות  נעליים,  ללא  חשופות  ורגליים  קור  היא  התוצאה   - הדדיות  אותה  למען 

להיות ביטחון להליכה על קרקע בטוחה לעתיד של זוגיות מיטבית.״
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ומה ניתן לייעץ למטופלת, שאלתי כולי רועדת את האדמו״ר )למרות שמדובר בתקשור,  
היה לי קר מאוד(?

ספק  אין  זו.  זוגיות  להמשיך  מקום  אין  הדדיות  של  ברורה  תובנה  תהא  שלא  ״עד 
שתיקון זה יאלצו הנשמות לעבור בזוגיות נוספת, שאם לא, תהיה חזרה על החוויות 
הקרמאטיות עוד ועוד עד לתיקון מושלם.״ ברגע שהאדמו״ר סיים את דבריו, כאילו 

ַמׁשהו דחף אותי לתהום והתעוררתי בבת אחת.
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דמיון מודרך

מקובל ככלי טיפולי בפסיכולוגיה  ובפסיכיאטריה המטפלים בנפש האדם. 
הדמיון המודרך מאפשר כניסה של המטפל והמטופל אל נבכי הנפש.
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 פרק רביעי: 

פרשנות פסיכולוגית לרגרסיה.

על  הידע  את  לכלול  כדי  חדשה  אוריינטציה  מקבלים  והפסיכיאטריה  הפסיכולוגיה 
ההפרעות האנרגטיות, האפשריות למטריצה הנפשית/רוחנית - ביואנרגטית של הגוף 
האתרי )רדפילד ואדריאן, 1997(. לאור תפיסת הזיכרונות כמשקפים דפוסים מופנמים 
להבנת  מפתח  הם  שהזיכרונות  תיאורטיקנים  מספר  מדגישים  יחסים,  של  קבועים 
דפוסי ההעברה של המטופל.  התיאורטיקנים הפסיכודינמים, מציינים שמן הזיכרונות 
ניתן ללמוד כיצד תופס המטופל את משאלותיו של המטפל. לפיכך יש לזיכרונות ערך 

.)Bandura, 1984( דיאגנוסטי רב להבנת המטופל, במיוחד בתחילת הטיפול

פרויד נחשב ל״סבא״ של הטיפולים ברגרסיה. הוא הבין, שאם רוצים לעזור להשתחרר 
לשורש,  אותו  להוביל  רגרסיבי  ובתהליך  לאחור,  אותו  להחזיר  צריך  מהסימפטומים, 
לאירוע הטראומטי המקורי. פסיכולוגים רבים בעולם ובעיקר בארה״ב, המשיכו בדרכו 
ויותר מטופלים  יותר   ,70 וה-  ולמדו להיות היפנותרפיסטים. בהמשך, בשנות ה-60 
ההיפנוזה  טכניקות  התפתחות  בזכות  השאר  בין  כנראה   - אחורה״  ״לחזור  הצליחו 
מחד והרחבה של שדה התודעה מאידך. לפי פרויד ולפי פיאז'ה, אנו מזהים את העבר 
הן  והטרנספורמציה  ההבניה  בהווה.  שעולים  ומשאלות  לצרכים  אותו  ומתאימים 
תוצאה של התפתחות ההבנה. זיכרון הוא הבנת העבר. כאשר משתנה הבנתנו, משתנה 

זיכרוננו וכך גם עברנו )לזובסקי ופלדמן, 1998(.

הלא- ברבדים  עצמית.  להגשמה  האדם  באפשרות  הלא-מודע,  שבתוך  הבחין,  יונג 
כל  את  מכיל  מודע  ״הלא  אוניברסלית:  תבונה  יונג  מצא  ביותר  העמוקים  מודעים 
המורשת הרוחנית של האבולוציה האנושית, שנולדה מחדש במבנה המוח של כל יחיד 
ויחיד .... הלא מודע הוא מקור הכוחות האינסטינקטיביים והצורות המווסתות אותם״. 
יש  היונגיאנית  בגישה   .)1976 ואחרים,  )בלומפילד  הנפש  בשורשי  אחדות  גילה  יונג 
הרוחני  בתחום  רואים  הפסיכולוגים  פרויד,  מאז  רוחנית.  להתפתחות  רבה  משמעות 
ממשות  האדם  של  הרוחני  בעולם  רואים  היונגיאנים  אבל  היצר.  של  סובלימציה 

אוטונומית בפני עצמה. 

היונגיאנים לא מוכנים להישבע שהרוח נעלמת עם מותו של הגוף. לפי הפסיכולוגיה 
היונגיאנית, אם אדם מעכב את התפתחותו הרוחנית, הדבר יכול לחסום את התפתחותו 
הנפשית ממש כמו עיכוב מיניותו )ינאי, 2001(.  התרגול הרוחני יכול להשפיע השפעה 
מכרעת על האופן שבו אנו תופסים ממדים פסיכולוגיים ומתייחסים אליהם, ולאפשר 
לנו לראות את שקיפות ההתניות  שלנו בצורה בהירה ואובייקטיבית הרבה יותר, בלי 
המוגבלים  במונחים  עצמנו  את  שנגדיר  ובלי  שלנו  הרגשיים  הדפוסים  את  להמחיש 

שלהם, אלא מתוך קשר למשמעות רחבה יותר של עצמנו )בנט-גולמן, 2002(.

עודף משקל, מעורר עניין טיפולי

בפרקטיקום במסגרת לימודיי לתואר שני בייעוץ חינוכי, התבקשתי לסייע לתלמיד עם 
משקל עודף. לאחר אישור הורים, בו הובהר להורים שתהליך הטיפול יהיה קצת שונה:  
הטיפול יכלול ייעוץ, תקשור עם הנשמה ודמיון מודרך. נכנסנו לתהליך ייעוצי. לאחר 
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מספר שיחות עם הילד, המושתתות על הראיון המסייע הגענו להסכמה שננסה שיטת 
טיפול ״קצת אחרת״.

אבחון הדפוס המעכב, בעזרת  התקשור.
סירטון נגלה בזמן התקשור: הנשמה הייתה בגלגול קודם בגטו. 

השיחה עם הנשמה בזמן התקשור, שיחה המתנהלת בבית ולא בנוכחות המטופל:

אני רואה ילד יושב בפינת חדר.

אייך קוראים לך? 
ח. ליבייה. 

ר. איפה אתה? 
ח. אני בגטו. 

ר. למה אתה יושב שם? 
ח. אני מחכה להורים שלי הם הלכו להביא לי אוכל. 

ר. מתי הלכו?
ח. לפני כמה ימים. 

ר. ביקשתי להתקדם בכמה שעות קדימה. מה קורה? 
ח. הדוד שלי בא לקחת אותי. הוא לוקח אותי להורים שלי.

ר. הוא אמר לך איפה הם?
ח. לא. הוא גורר אותי ואמר לי שאהיה בשקט. אני עייף ורעב. מאוד קר לי.

ר. נתקדם בשעות. הגעת להורים שלך איפה הם?
ח. הם במרתף חולים.

ר. הם מזהים אותך?
ח. כן. הם מבקשים שיביאו לי אוכל. האחות אמרה לי שהיא מביאה אוכל רק אם אני 

לוקח אותם משם.
ר. אתה לוקח?

ח. כן, אני חייב לדאוג להם הם ההורים שלי. הם מאוד חולים.
ר. לאן אתה לוקח אותם?

ח. אני יוצא לרחוב. אני חזק. אני מספיק גדול לדאוג להורים שלי. 
אני מכניס אותם לבית עזוב. אני הולך לחפש אוכל.

ר. חלפו כמה ימים. איפה אתה?
ח. אני ליד הגרמנים. אני לא מבין כלום. אחד מהם מכה אותי והם צוחקים. אני לא מגיב. 
המפקד שלהם בא וצוחק. הם נתנו לי מכה בראש. אני מדמם. אני מקווה שההורים 

שלי יצליחו לצאת מכאן בחיים. אני רואה אור חזק. אני מת.

יממה לאחר התקשור, נפגשתי עם הילד בבית הספר. 

הכנסתי את המטופל למצב מדיטטיבי, במטרה לסייע בעזרת האינטואיציה של המטפל 
להכוונת תהליך הטיפול.

הוא  יוצאים למסע, חשוב שתזכור שהמסע  בזמן המדיטציה: אנחנו  הדמיון המודרך 
דמיוני, יש לך את האפשרות לא לראות מה שאתה לא רוצה לראות ולבקש ממני לעצור. 

אתה מוגן ואני נמצאת כאן לידך.  אנחנו נצא מהחדר ונלך לתחנת הרכבת.
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ח. )רטט עבר בכל גופו(. למה, לשם?
ר. אל תפחד אנחנו בישראל.  תחנת הרכבת שבה אתה מאוד אוהב...בנהריה

)חיים סיפר באחת הפגישות שהיו לי איתו, שהוא נוסע לדודים בתל אביב עם הרכבת 
מנהריה, הבנתי את הפחד בזכות התקשור המקדים(.

ר. הרכבת הגיעה, תעלה ותשב ליד החלון. מה אתה רואה?
ח. אני רואה את אמא שלי היא מנופפת לי לשלום.

ר. אנחנו ניסע עם הרכבת אחורה, למסע בזמן. אתה נמצא עכשיו בגיל 11 . הרכבת 
מתחילה לנסוע. הגענו לגיל 10. הרכבת עוצרת אתה לא יורד. מה אתה רואה דרך 

החלון?
ח. אני בבית ספר עם החברים. הם לא כל כך חברים. אבל הם איתי בכיתה.

ר. הרכבת ממשיכה לנסוע. הגענו לתחנה. וממשיכים מגיעים לתחנה הקרובה גיל 8 מה 
קרה? 

ח. אנחנו בפארק בקצרין. בבית כנסת העתיק. חגיגת ספר תורה. אבא שלי מאוד 
את  ללבוש  יודע  לא  שאני  עלי,  צוחקים  הילדים  היה.  לא  זה  בארגנטינה  מתרגש. 
הטלית. אבא עוזר לי. המורה לא מעירה להם. קשה לי. כולם שמחים. מדברים על 
רוצה  אני  עלי.  צוחקים  הצלחתי,  לא  לקרוא.  לי  נתנו  מבין.  כך  כל  לא  אני  דברים. 

להמשיך לנסוע.
ר. אנחנו ממשיכים. נגיע לתחנה אתה בן שש . 

ח. ההורים שלי מאושרים אני עם התיק הילקוט. ההורים שלי לא יודעים לאן ללכת. 
מלא ילדים בבית ספר. אני מפחד. אני כמעט לא מבין מה הם אומרים. אני מנסה 
להסביר להורים שלי לאן ללכת. ההורים שלי הכניסו אותי לכיתה והלכו לעבודה. 
אני לבד. הרבה הורים נשארו בכיתה. עושים פעילות ואף אחד לא עוזר לי. אני לא 

אוהב להיות פה.
ר. נמשיך הלאה. הגענו לגיל חמש. נרד מהרכבת. לאן אתה הולך?

ח. לגן.
ר. מה אתה עושה?

ח. אני יושב ליד הגננת. היא משחקת איתי משחק. )שקט ארוך(. היא משחקת עם עצמה, 
אני לא מבין מה היא עושה. שלושה ילדים עומדים מאחורי.  הם מדברים בינהם. אני 
לא מבין מה הם אומרים )מדובר במספר ימים לאחר שהגיע חיים לארץ מארגנטינה(. 
שצחקו  הגרמנים  בתקשור:  נזכרת  )אני  בכיסא.  לי  בועט  מהם  ואחד  צוחקים  הם 
והכו(.  הגננת ממשיכה לשחק עם עצמה ולא אכפת לה. היא צוחקת. משהו הצחיק 
זה אני  כל הזמן ״טמבל״. את  לי. הם אומרים  רואה שהם מציקים  אותה. היא לא 

שומע כל הזמן. אני לא מבין מה זה. 
ר. )אני מחליטה להתמיר את חיים - לשלוט בשינוי הסרטון שנמצא אצלו בזיכרון 

התאי!(. אתה קם מהכיסא ואומר להם: ״מספיק״. תצא לחצר.
ח. דינה שם היא משחקת איתי. אנחנו בונים מגדלים בחול.

ר. אתה רואה את הילדים שהציקו לך?
ח. כן הם עסוקים במכוניות.

ר. הם ביחד שלושתם?
ח. לא, דניאל יושב על המדרגה בכניסה לגן.

ר. תיגש אליו ותשאל אותו אם הוא רוצה לבוא אלייך הביתה אחה״צ. תגיד לו שמאוד 
תשמח ויהיה כייף.

ח. הוא מחייך ומהנהן. הוא לא מדבר.
ר. טוב... נתקדם בשעות . אתה בבית. מישהו מצלצל בדלת.
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ח. אמא הולכת לפתוח את הדלת. זה דניאל עם אח שלו הגדול.
אמא קוראת לי. היא לא מבינה מה אח שלו אומר. הוא רוצה לבוא לקחת אותו בערב. 
אמרתי טוב. דניאל ואני נכנסנו לחדר שלי. שיחקנו בלגו ודמקה. היה כייף. אח שלו 

בא לקחת אותו. היה לי כיף.
ר. הלכת לישון ובבוקר אתה הולך לגן מאוד מאושר. אתה מגיע לגן.

ח. דניאל עם החברים, הם צוחקים כשהם רואים אותי )חיים לא השתחרר מהדפוס 
המעכב( . אמא הולכת לעבודה והשאירה אותי אני פוחד מהם. 

ר. )עלי להיות יותר אסרטיבית לשינוי התמונות הכל כך מקובעות בזיכרון התאי( אתה 
לא רואה שדניאל לא צוחק איתם? הוא כועס עליהם. הוא ניגש אלייך ומחבק אותך. 

הוא לוקח אותך לפינת הספר. החברים מצטרפים. )שקט ארוך(.
ח. הם צוחקים איתי. הם לא צוחקים עלי. הם רוצים גם לבוא ״לבית״ שלי. כן. דניאל 

סיפר להם שהיה כייף. אני לא מוכן לוותר. למה צחקו עלי.
ר. אתה מלא אור ואהבה. אתה סולח. הם חברים טובים. הכרת את דניאל טוב יותר. הכל 

טוב. אתה נפרד מהם. אתה מחבק את שלושתם ועולה חזרה לרכבת. הרכבת נוסעת.
לאט לאט, עם הנחיות ברורות לנשימות בקצב אחיד. אני ממשיכה בהנחייה בדמיון 
המודרך...תחנה. גיל 7. גיל 8. גיל 9. גיל 10 . הרכבת דוהרת הלאה. אתה בן 16. מה 

אתה רואה מהחלון?
ח. אני ב״נופי גולן״ אני לומד סוציולוגיה. מה זה?

ר. זה מקצוע למידה, שתחום העניין בו מדעי חברה. אתה מצליח בלימודים?
ח. כן. מאוד. החברים שלי מאוד אוהבים אותי. דניאל יושב לידי. החברים האחרים 

מהגן לא כאן.
ר. איפה הם?

ח. הם עברו לגור בתל אביב. זה טוב לי ולדניאל.
ר. הרכבת חוזרת לנהריה לגיל 11. תרד בתחנה. תחזור לאט לאט לחדר.

ר. )חיים פקח לאט לאט עיניים ( אתה רוצה לפתוח בקלפים )קלפי מרלין, קלפי איציק 
המאושרים ע״י משרד החינוך(?

ח. כן בטח. חיים שלף את הקלף: ״להיפרד ממעגלים ישנים״.
ר. מה אומר לך הקלף?

ח. שכל מה שעברתי בעבר - נגמר. אני מנופף לעבר לשלום ושלא נפגש בחלום.
ר. )משפט שהשתמשתי בו באחד ממפגשי הייעוץ לפני הפגישה הנוכחית(. אני שמחה 

ומאחלת לך שבאמת תהיה חזק ועם כלים נכונים לחוסן נפשי.
ח. )קם מהכיסא( תודה רבה רבקה. אפשר לקבל חיבוק )כך בחר חיים להיפרד מאז 

המפגש השלישי ביננו(.
ר. )קמתי מהכיסא( באהבה אמרתי. )התחבקנו וחיים יצא מהחדר(

קיבלתי  הלימודים  יותר לאחר המפגש המיוחד. בתום שנת  ראיתי  לא  חיים  אני את 
טלפון מחיים ובה הוא הודה לי על הטיפול ואמר: ״אני מאוד מקובל בכיתה. אני מנגן 

בתזמורת העיר ומצליח מאוד בלימודים. תודה״.
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מבנה התודעה
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 פרק חמישי: 

מדיטציה

המדיטציה מוכרת, רווחת בטיפול ומקובלת גם בבתי הספר. היא מהווה כלי, המאפשר 
למטפל ולמטופל לשנות תמונות מעכבות מהעבר, בתמונות מצמיחות ומלאות אור. 
הרוחני  לתחום  להיכנס  לנו  מאפשר  והוא  ההכרה,  עם  לעבודה  המפתח  הוא  הדמיון 
והנבואה. המטרה המידית  ישן. הדמיון הוא כוח החזון העילאי  ידע  כדי להתגבר על 
של המדיטציה היא להכניס אותך לרגע ההווה; לאפשר לך להיעשות מודע למקומות 
שאליהם לוקחת אותך הכרתך; לאפשר לך להרגיע את ההכרה חסרת המנוח. בעקבות 
המדיטציה, נשים לב לעלייה במודעות לרגשות וכן לעלייה בתדירותן של האינטואיציות 

ובבהירותן )רדפילד ואדריאן, 1997(. 

המדיטציה הטראנסצנדנטאלית איננה לא דת, לא פילוסופיה ולא אורח חיים, כי אם 
טכניקה טבעית להפחתת הדחק ולהרחבת המודעות. כל בני המשפחה יכולים ללמוד 
מדיטציה. לילדים בני ארבע עד עשר מקנים בד״כ טכניקה מיוחדת לילדים, שמסייעת 
להם לפתח את יכולת החישה, הריגוש וההכרה )בלומפילד ואחרים, 1976(. חלק גדול 
מהתקשורים מגיע דרך מדיטציה, וכל שצריך לעשות הוא להיות מודע. להקשיב היטב 

ולזכור לאחר מכן את המסר או את החיזיון )רייק ופישמן, 2001(.

פרשנות פסיכולוגית למדיטציה.

האדם החשוף בלי הרף לשינוי ועומד במבחן יכולת ההסתגלות, מגיב באופן ביוכימי 
ופסיולוגי כאחד. תהליך ההסתגלות הזה דורש מן הגוף לגייס את משאביו החיוניים 
ומתיש את מרצו. כשבני אדם מתחילים לסבול מדחק צבור, הם נעשים פגיעים למחלות, 
צלילות  העדר  היא  הדחק  של  הצטברותו  תוצאות  פסיכוסומאטיים.  חוליים  במיוחד 
ואחרים,  )בלומפילד  הזולת  עם  ביחסים  הפוגמים  ריגושי,  גילוי-לב  והעדר  שכלית 

.)1976

בהסתמך על בסיס רחב של מחקר מדעי, הוכח כי מדיטציה טרנסצנדנטאלית )שקיעה 
בהרהורים שמחוץ לתחום ההכרה(, עוזרת בדרך יחידה במינה להקל את הדחק מעל 
אדם ולממש את מלוא מרצו, משכלו וסיפוקו. המדיטציה מזכה את האדם במצב שלווה 
עמוק, המתקן את נזק דחק-היתר ומשפר את הבריאות, את היציבות הריגושית ואת 

כושר הביצוע )בלומפילד ואחרים, 1976(. 

להתחבר  לאנשים  מועילה  פסיכותרפיה  חופפות.  השפעות  ומדיטציה  לפסיכותרפיה 
לתחושה של חיות רחבה יותר, שמעבר לאני הפרטי. מדיטציה עוזרת לאנשים להיות 
ומדיטציה  תרפיה  יותר.  למספקים  הפרטיים  חייהם  את  ולהפוך  מקורקעים,  יותר 
נגדו,  במאבק  להיתפס  במקום  שעולה,  מכשול  כל  עם  שלום״  ״לעשות  לנו  מסייעות 
לשפוט אותו או להדוף אותו מעלינו )ינאי, 2001(. מסלו, טען שאם אדם מסוגל להגיע 
לאושר עילאי ושלווה במדיטציה, חוויה המתוארת כשיא, מדוע יש להסתפק רק בפעם 
את  טבע  אשר  ההומניסטית,  התיאוריה  של  הרוחני  האב  יונג,  הצטרף  אליו  אחת? 

המושג ״מעבר לאני, לאגו״ )מרכוס, 2005(.
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מדיטציה ככלי אבחוני.

35. אם לשתי בנות. ביקשה סיוע בקשר עם אמה.  טענה  לטיפול הגיעה אישה כבת 
שלפני שנים כשהילדות היו קטנות החליטה שהיא מתרחקת מאמה.  היום כשהבנות 
כבר גדולות הן מבקשות להבין. למה אמא לא מחבבת את סבתא? מה קרה שאמא לא 

רוצה שסבתא תבוא לבקר? 

ערכתי תקשור, טרם הפגישה עם שרית.  בתקשור ראיתי  את שרית מטפסת על הר.  
אמה נמצאת למטה ומושכת אותה למטה. היד של האם נמתחת גם כששרית מצליחה 
להאיץ בטיפוס על ההר, האם משיגה אותה ומושכת אותה ביד אחת למטה. בכל פעם 
ההר,  על  מהטיפוס  וחבולה  כועסת  יותר.  עוד  כועסת  היא  למטה,  נמשכת  ששרית 
ואולי גם מהיד של האם שמכה בה בזמן שהיא תופסת  מהמכשולים שבדרך למעלה 

אותה וגוררת אותה למטה.

ביקשתי להתקדם שנים קדימה וראיתי את שרית בראש ההר והיא מושיטה יד אוהבת 
)על היד היה מצויר לב אדום - כמו קעקוע(. האם משפילה מבט ומושיטה יד המאפשרת 

לשרית למשוך אותה לראש ההר.

בפגישות שערכנו ניסינו להבין את התקשור בשיחה ייעוצית ממוקדת. נעזרתי בראיון 
המסייע של בנימין ובכלי הייעוץ הפסיכולוגי, שלמדתי במסגרת לימודיי לתואר שני 
בייעוץ חינוכי.  הצלחנו, שרית ואני, להבין שישנו חלק גדול בחייה שהודחקו. אין ספק 

שהנשמה בחרה להדחיק על מנת להצליח יותר.  

הסברתי לשרית שישנה שיטת טיפול שמאפשרת לחדור פנימה את תא הזיכרון, במטרה 
להבין מה בדיוק קרה לה עם אמה, שגורם לה להדחיק ומשם נצליח להתקדם בטיפול.

כמו  חייה,  גדול של תחומי  במספר  כה,  עד  מועצמת מהטיפול  עצמה  שרית שמצאה 
בעלה  עם  שלה  היחסים  במערכת  התקדמות,  ללא  שנים  שעבדה  במשרה  התקדמות 
להיפגש  הסכימה  כה,  עד  צלח  שלא  בנותיה  עם  שלה  ובקשר  כראוי  התנהלה  שלא 

ולהתנסות ב- ״שחזור גלגול״.

שרית התארגנה לפגישה ארוכה יותר משעה. זמן הטיפול ב״שחזור גלגול״ אינו קבוע 
ולא ניתן לעמוד את הזמן שייקח. נפגשנו. שיחת חולין רגילה התנהלה בתחילת המפגש,  

במטרה להרגיע את שרית שהתרגשה מאוד מתהליך הטיפול.

ביקשתי משרית להתרווח על מיטת הטיפול. מיטת אפריון עם הילה מדהימה מלמעלה. 
מאובזרת עם כל כלי המיטה שמטרתם לתת תחושה של חזרה לעבר. בחדר דלקו נרות 

והאווירה הייתה רגועה ונעימה מאוד.

והחלה בנשימות עמוקות בקצב שבחרה לעצמה. לאט לאט הצטרפתי  שרית נשכבה 
לקצב הנשימה שלה וביקשתי ממנה קצב אחיד. ספרנו את הנשימות ואת השאיפות. 
)תוכלו  הדחיק  שהמודע  דברים  לראות  שתאפשר  עמוקה  למדיטציה  פנימה  נכנסנו 

לקרוא על תהליך המדיטציה בפרק התרגול בפרק  עשירי(.
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כשהגענו אחורה לגיל שש היא אמרה: ״אני סתם מדמיינת״. אמרתי ״תספרי לי כל מה 
שאת רואה״ )בידיעה ברורה שהיא רואה סרטון, שנמצא אצלה בתוך הזיכרון התאי/
בתת המודע(. וכך סיפרה: ״הגעתי הביתה מבית הספר. החזקתי מחברת ביד. מחברת 
הכתבות. קיבלתי מאה. ואוו הייתי מאושרת. קראתי לאמא שלי, כולי נרגשת ואמרתי 
לה שקיבלתי מאה. היא התחילה לצעוק עלי מהמטבח שאיחרתי בעשר דקות וזה יעלה 
אוהבת  לא  שאני  היד  שלה.  ימין  ביד  אותי  משכה  אותי,  לקחה  אלי  הגיעה  היא  לי. 
היא  מהמקום.  היד  את  לי  הוציאה  כמעט  היא  חזק.  אותי  משכה  לבכות(,  )התחילה 
גררה  היא  היא לקחה אותי למקלט, למטה.  לא  לחדר,  גררה אותי  היא  משכה אותי, 
אותי על המדרגות. עד למקלט. היא זרקה אותי לתוכו ואמרה: ״גם היום לא תאכלי 
צהרים״.  התיישבתי על המיטה. מיטת ברזל עם קפיצים. על המיטה יש מזרון, בלי סדין. 
אני בוכה, בוכה חזק. מבקשת ממנה לסלוח לי. מבקשת שתפתח את הדלת. נרדמתי.  

אבא הגיע הביתה, פתח את דלת המקלט ולקח אותי על הידיים לחדר שלי.״

ביקשתי ממנה להתקדם בשנים. ״אני בת עשר. אני מנקה את הבית. אמא שלי יושבת 
בסלון. היא צופה בסרט. אני ממהרת לשטוף את הבית, יש לי להתכונן למבחן למחר. 

מבחן חשוב. אני מסיימת לנקות את כל הבית וממהרת לחדר שלי.  

פותחת את הספר והמחברת ומתחילה ללמוד. אני רוצה כל כך להצליח במבחן. אני 
את  ראית  ״לא  וכועסת.  נכנסת  שלי  אמא  הדלת.  נפתחת  ואז,  מלמידה.  מתעמקת 
הלכלוך מתחת למזנון בסלון, עכשיו בואי והיא שולחת את ידה הארוכה ומושכת אותי, 
גוררת אותי. אני מתחננת בפניה ״תני לי לקחת איתי את המחברת, את הספר״. והיא 
״את לא תצליחי בשום דבר בחיים שלך, תשמעי אותי, את תלמדי לנקות את הבית״.  
אני במקלט. מנסה להיזכר בכל מה שכתוב בספר, כל מה שכתוב במחברת, מנסה לשנן 

ללא ספר ומחברת.״

התקדמנו עוד ועוד. בכל גיל סיפרה שרית על ההתעללות של אמה בה וכיצד עשתה 
הכל על מנת שלא תצליח. בשלב מסויים התערבתי בסיפורה וביחד בעזרת דמיון מודרך 
הובלתי לשינוי הסיפור למצב בו שרית מובילה את אמה להעצמה ושינוי התנהגות, עד 

לרמה שהאם מעצימה ומוקירה את שרית. 

לאחר מספר תמונות חיוביות בהן שרית שותפה לעריכת סירטונים חיוביים ומצמיחים 
שלה עם אמה, בחרתי להחזיר את שרית ליום בו אנחנו נמצאים. חזרנו לחדר הטיפולים. 

לשיחה.

לשתי  אם  חולים,  בקופת  אחות  של  במשרה  מכובד.  למקום  היום  שהתקדמה  שרית, 
בנות מדהימות. נשואה לבעל אוהב. הצליחה בטיפול. בעזרת מדיטציה עמוקה ודמיון 
מודרך, הצליחה להתעמת עם העבר ולהביא עצמה לתיקון מהותי ומשמעותי בחייה. 
ולשנות  להתמיר  הצליחה  בעבר,  בחייה  צמיחה  המעכבים  האירועים  שחזור  בזמן 

ולהיחשף לאירועים מלאי הצלחה שהביאו אותה להגשמה בחייה בהווה.
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מדיטציה

ריפוי פנימיותו של האדם. טכניקה מחשבתית המאפשרת איבוד שליטה של 
ה״כאן ועכשיו״ וכניסה להרפייה עמוקה יותר משינה.
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 פרק שישי: 

פסיכולוגיה טרנספרסונלית.

״נפש בריאה בגוף בריא״ ִאמרה שמאוד מקובלת כיום ולא הייתה ברורה בעבר. תקופה 
ובודקים  יושבים  היום  ונפש.  גוף  בין  קשר  שקיים  מדעית  שהוכח  עד  חלפה  ארוכה 
הזוהר  עפ״י ספר  אנרגיות,  ידי  על  מונע  גוף האדם  לנשמה.  הנפש  את ההקשר שבין 
״חוליות אנרגטיות הן נפש, רוח ונשמה״. הנפש שמייצגת את פעילות הגוף היא הבסיס 
הפיזיולוגי- ביולוגי, מופקדת על הפעילות האינסטינקטיבית הנדרשת להגנתו. הרוח 
הקיום  של  הגבוהה  הדרגה  היא  והנשמה  מתווכת  ביניים  כחוליית  בעיקר  משמשת 
הרוחני. היא זו המבינה את ייעודה ומפיחה באדם את הרצון לעסוק בנושאים ובעניינים 
שיקרבוהו לצמיחה עילאית )זיו, 2002(. התיאוריות הפסיכולוגיות מנתחות ומפרשות 
דפוסי התנהגות המונחים על ידי הנפש בעוד המטפלים הרוחניים מנסים להבין דפוסי 

התנהגות בעזרת חקירה והבנת הנשמה.

היא  ההומניסטית.  לפסיכולוגיה  בהמשך  התפתחה  הטרנספרסונלית  הפסיכולוגיה 
ה״גשר״ בין המסורות הרוחניות לבין התיאוריות הפסיכולוגיות השונות. בפירמידה של 
מסלו, מגיעים רק עד השלב החמישי, שלב ההגשמה. לשלב השישי מסלו קרא ״חווית 

שיא״. והיום נקראת בספרות ״חוויה מיסטית״ )מרכוס, 2005(. 

״רגעי  מספקת  בתחושה  לחיות  אנשים  להביא  הייתה  הטרנספרסונלי  הזרם  מטרת 
שיא״ לאורך זמן, עם פחות עליות ומורדות; לחיות במצב רגשי כזה, שיאפשר להיות 
בשיא כחלק בלתי נפרד מהחיים, כך שהאדם יחווה אהבה ללא תנאי, אושר ללא סיבה 
והרמוניה עם עצמו, עם החברה ועם היקום. כאשר ניסו לבדוק מי כבר הגיע לכך, מצאו 
את האנשים המוגדרים במסורות הרוחניות כמוארים, צדיקים וחכמים למיניהם )צור 

וצור, 2006(.

השמונים.  שנות  בתחילת  הטרנספרסונלית  בפסיכולוגיה  עניין  גילו  בישראל 
מורים  של  מפגש  יזמו  האפט  ויעל  דרייפוס  גוסטב  ד״ר  היונגיאנים  האנליטיקאים 
חשובים בתחום במסגרת ״מרכז לימוד וחקר של דרכי מודעות״ שהקימו בחיפה. ג'ון 
גלגולים  ריצ'רד טרנר הכשיר במשך שלוש שנים תרפיסטים לעסוק בטיפול בשחזור 

לראשונה בישראל.  

עם  המזוהים  נוספים  בכלים  לטפל  החלה  קשטן  ברג'יט  הקלינית  הפסיכולוגית 
כעשרים  קשטן  אל  פנו  התשעים  שנות  בתחילת  הטרנספרסונלית.  הפסיכולוגיה 
ועובדים סוציאלים שביקשו ללמוד את הטיפול ברגרסיה. בשנת  פסיכולוגים קלינים 
1995 אורגן כנס ראשון בפסיכולוגיה טרנספרסונלית ובין עשרות המשתתפים נכחו 
גם אנשי מקצוע שנענו לקריאה החדשנית. אבי יסעור עסק עוד בשנות השבעים בלימוד 
הרוחני, אך בתחילת שנות התשעים חזר מלימודיו בארצות הברית כפסיכולוג קליני 

ושילב את הטיפול הטרנספרסונלי בטיפול הפסיכולוגי הקונבנציונאלי )בר, 2006(. 
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שילוב המיסטיקה והפסיכולוגיה

התקשר אלי בחור. עלם חמודות וביקש ממני תקשור. הוא אמר שהוא רוצה לדעת אם 
להיכנס לשותפות עם אדם מסוים?

אמרתי: תן לי שם פרטי ושם משפחה ותאריך לידה מלא, שלך ושל האדם איתו אתה 
מעוניין להיכנס לשותפות.

ערכתי תקשור: קיבלתי תמונה של אדם היושב על דוכן פלאפל. מצחיק? לא! יושב על 
כל הסלטים כאילו שומר שאף אחד לא ייקח. והשותף: הלך הלוך וחזור מתחת לשולחן 
עץ. נכנס הסתובב מתחת לשולחן. יצא לצד אחד. קם מאושר והחל רוקד ושוב חוזר אל 

מתחת לשולחן וחוזר חלילה.

נפגשתי עם הבחור. 

המאמנת האישית שבי הבינה שהמקרה שנחשף בתקשור מתאים לאימון, לא לעבודה 
מיסטית ולא לייעוץ פסיכולוגי. לאחר שיחה אימונית עם הבחור, הובהר לי שהוא רוצה 
שרק  אחיו  הוא  הדילמה,  את  כשהציג  בתחילה,  דובר  שעליו  השותף   - עסק  להקים 

עכשיו יצא מהכלא לאחר שהואשם בגניבה.

להיכנס  מצב  שאין  להבין  לבחור  המאפשרת  אימונית  בשיחה  נעשה  הדילמה  פתרון 
להבין  לבחור  שאיפשרו  לשאלות  הובלתי  התקשור  בעזרת  אחיו.  עם  משותף  לעסק 
עליהם  ה״סלטים״  לשולחן״.  מ״תחת  דברים  הרבה  יעשה  המיוחל  השותף  שאחיו, 
יעמול קשה, שהבחור שהתקשר אלי - עלם החמודות, הוא יצטרך לשמור עליהם כל 
הזמן, מכל משמר. העבודה להכנת ה״סלטים״ תהא העבודה הקלה יותר. מכיוון שיאלץ 

להשתמש באנרגיות רבות לשמור על השכר על עמלו הקשה.

השילוב המנצח של התקשור, הייעוץ והאימון האישי - הוא הפתרון כמעט לכל דילמה 
בחיים.
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העצמה עצמית

מצב של מודעות מתוך תובנות המעבר, ההכרות עם ה״אני״: הרוח, הנפש 
והנשמה למען עשייה פראקטית ומיטבית.
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 פרק שביעי: 

המיסטיקה כאסטרטגיה בייעוץ הפסיכולוגי.

מרחב  מצמיח,  דיאלוג  מצמיח,   קשר  ליצירת  הכלים  הפסיכולוגי  שליועץ  טוען  ביון 
פוטנציאלי של גדילה עם התייחסות ללמידה וצמיחה בהיבט הקבוצתי, בחברת הילדים 
והן בצוות החינוכי של בית הספר )מור ולוריא, 2006(. היועצים החינוכיים בבתי הספר 
נמצאים, כפי שכותבים רש ואדלר )1983(, ״צעד אחד קדימה, ומתגלים בעמדותיהם 
וכך  הספר  בבית  בעיות  עם  בהתמודדות  אינטגרטיביות  מתקדמות  גישות  כמייצגים 

מהווים מודל ומסר למערכת החינוכית״. 

בית הספר חייב להעניק לתלמידיו ידע וכלים, שיסיעו להם להתמודד עם האירועים 
ובסיס  וכישורים שהם צידה לדרך  גיסא,  המגוונים המתרחשים בעולמם בהווה מחד 
לקידומם ולהתפתחותם בעתיד, מאידך גיסא )שפ״י, 1997(. עבודה ייעוצית פסיכולוגית 
כביטוי  הנערים  של  נורמטיביים  הלא  ההתנהגות  לדפוסי  מתייחסת  רחבה  בגישה 
לחסכים רגשיים בסיסיים )לזובסקי, 1995(. עבודה מסוג זה מתמקדת בניסיון למנוע 
את הניתוק הרגשי ולהקטין את הסיכון של הנערים בעזרת התערבות,  שנועדה להרחיב 
מחוללת  והלימודי,   האישי  העצמי,  הערך  תחושת  את  שמחזקת  העשייה  אזורי  את 
מוטיבציה להגשמה עצמית ועל ידי כך יוצרת שינוי בחוויות הכשל הסובייקטיביות של 
הנער )מור ולוריא, 2006(. התהליך הטיפולי  בייעוץ החינוכי מתקיים עפ״י תהליכים 

תרפוייטים בפסיכולוגיה.

ייעוץ חינוכי - פסיכולוגי. 

חשוב להכיר בפסיכולוגיה כחוט המקשר ומנחה לצורך החינוך. הייעוץ הוצמד למקצוע 
 .)1990 )לזובסקי,  ההכשרה  דרכי  ואת  הגישות  התכנים,  את  המתווה  הפסיכולוגיה,  
הכשרתו של הייעוץ החינוכי,  מתבססת  על ידע תיאורטי בין תחומי,  השאוב בעיקר 
מן הפסיכולוגיה ובמקצת ממקצועות כמו הוראה וסוציולוגיה )לזובסקי, פלדמן, 1998; 

קלינגמן, 1982(. כיום ההכשרה ממשיכה להיות פסיכולוגית בעיקרה )חן והד, 1989(.

האם ידעתם, שלפי הרפואה המערבית הסיבה ל- ADHD אינה ידועה. יש סברות רבות 
או  הלידה,  בזמן  או  ההריון  בזמן  שהתרחשה  מוחית  פגיעה  כמו  המחלה,  להיווצרות 
פגם גנטי שטרם נתגלה, אך הסברות הללו אינן מוכחות מדעית.  פעמים רבות אנחנו 
ממהרים להתחיל טיפול תרופתי )ריטלין( בילדים בעלי הפרעות ריכוז וקשיי למידה 

  .)ADHD(

הבעיה  את  פותר  אינו  אך  יתר,  פעלתנות  ומפחית  הריכוז  את  משפר  אכן  ריטלין 
העיקרית שגרמה למחלה ו/או החמירה אותה. מכיוון שריטלין גורם לתופעות לוואי 
כל למצות את השיטות  קודם  ועוד, מומלץ  ירידה בתאבון  כמו כאב ראש,  עצבנות, 
הלא קונוונציונליות כמו היפנוזה והומיאופתיה קלאסית )אורין סופר, 2007(. בעשור 
פריחת  עם  להתמודד  יצירתיות  דרכים  לחפש  הפסיכולוגים  קהילת  נדרשה  האחרון 
טיפולי הנפש האלטרנטיביים והעמקת אחיזתן של התפישות הרוחניות מן המערב ומן 

המזרח )בר, 2006( . 
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חשוב שיועצים יגלו פתיחות לרעיונות חדשים ולדרכים שיש להן פוטנציאל טוב יותר 
ליישום פעולת היועץ )הארגריבס  ופולין, 1999(. היועצים מנועים מלעסוק בתחומים 
של  למעשיהם  שהאחריות  הרושם  להתקבל  יכול  ולעיתים  מובהקים,  פסיכולוגיים 

היועצים מועברת לפסיכולוגים )לזובסקי  ופלדמן, 1998(.

חובה עלינו לדון כיום בדילמות אלה ואחרות באופן מעמיק על מנת שפני העתיד של 
הייעוץ בבית הספר יהיו מותאמים לחברה משתנה )ארהרד  וקליגמן, 2004(. הפצה של 
מה עושים היועצים ומהן תוצאות עבודתם - יסייע להצעיד קדימה את מקצוע הייעוץ 
להתאים  חייבת  והפסיכולוגים  היועצים  הכשרת  מלאכת   .)1990 )לזובסקי,  החינוכי 
עליה  ובעולם;  בישראל  המתחוללים  המהירים  לשינויים  מתמיד  באופן  עצמה  את 
וצורכי השדה  ולהופכם  ללמד את היועץ העתידי למזג את הידע, היכולת, האישיות 
לישות מקצועית המשלבת ייעוץ פסיכולוגי, תקשור מיסטי ואימון אישי  כבר בתוכנית 
ההכשרה של הפסיכולוג. אחת הסכנות היא להציג תחום מסוים כתשובה מוחלטת לכל 

)בר, 2006(.

ייעוץ מיסטי חינוכי

בזמן לימודי לתואר שני בייעוץ חינוכי סיפרה לי חברה, יועצת חינוכית שיש לה תלמיד 
שעבר אבחון דידקטי והיא עובדת אתו באדיקות גמורה להתאמות שאומלץ באבחון 

ובכל זאת כמעט ואין התקדמות.

ייעצתי לה להציע להוריו שנפתח לגישה שונה. שנציג בפניהם את גישת האבחון דרך 
התקשור ועבודה על פי תובנות התקשור. וכך היה. נפגשנו עם ההורים ונערכנו בהתאם.

השלב הראשון שעושים כיום במסגרת החינוכית, הוא דיווח המחנכת. במקרה שלנו 
המחנכת דיווחה כך, רקע כללי: ליאור, לומד בכיתה ב', נולד בארץ. הבן הבכור במשפחה 

המונה 3 ילדים. ילד בריא שנולד בלידה רגילה לאחר מהלך הריון תקין.

ארוכים.   במשפטים  דיבור  שיבושי  שפתית:  התפתחות  תקינה.  מוטורית:  התפתחות 
היבטים רגשיים והתנהגותיים: ליאור ילד טוב, מעט ביישן ומופנם. אוהב לעבוד, אדיב 

ומנומס.  מצב חברתי: מקובל בחברת הילדים.

רקע לימודי: בכיתה א' התקשה ברכישת הקריאה. המורה מדווחת על קשיים לימודיים 
וקשיים שפתיים. ברוב המטלות זקוק לסיוע והכוונה. בקריאה - קריאתו איטית מצרפת 
ומשובשת. מתקשה במיומנויות הבנת הנקרא. בכתיבה- קצב הכתיבה איטי. קיימות 
שגיאות כתיב רבות.  מתקשה בהבעה בע״פ ובכתב.  בחשבון- מתקשה מאוד, זקוק 
פרטנית ממחנכת  ובעזרה  שילוב  מורת  בעיות. מקבל תמיכה של  בפתרון  להמחשות 

הכיתה.

קריאה  במטלות  וסיוע  צמצום  הדידקטי:  האבחון  בעקבות  הספר  לבית  ההמלצות 
וכתיבה.   הארכת זמן במטלות קריאה וכתיבה.  התעלמות משגיאות כתיב וממתן ציון.  

קריאה נכונה של ההוראות ע״י הילד וביצוען.



קודם: נשמה עתיקה. היסטוריון במצרים  נראה סרטון מגלגול  בתקשור עם הנשמה, 
העתיקה. כותב בכתב חרטומים ספרי היסטוריה בספריה של בית המלוכה. 

עברי שהוכנס לספריית בית המלוכה ולא עבד בעבודת הפרך.  נותק מהמשפחה כשהיה 
צעיר לשרת בבית המלוכה.  החוזקות שלו: חכם בהיסטוריה של עם ישראל ויהדות. 

קשר חזק לעם ולארץ.

אין  לנשמה  ההתנהגותית:  מהפסיכולוגיה  שמושפעת  תובנה  מהתקשור,  התובנות 
זיכרון של עבדות, ולכן אינו מורד. לנשמה זיכרון של דפוסי התנהגות בבית המלוכה 
כלשון  מוכרת  העברית  השפה  ספרים.  מקריאת  עייפות  רגוע.  ומאוד  מנומס  הילד   -
מצרית עתיקה. הבנת הדברים חשובה לו לעומקם. אינו מסוגל להיות שטחי.  צורך חזק 

בקשר משפחתי. חוכמה מרחיקה אותי מהחברה אליה אני שייך.

ההתאמות לפי התקשור: משימות הקריאה בהעמקה עניינית. תגבור בהיסטוריה של 
במפגשים  להרבות  מבחנים.  במקום  בע״פ  הדברים  להצגת  במה  ותנ״ך.   ישראל  עם 

משפחתיים בכותלי הכיתה וביה״ס.  משימות קבוצתיות.

ההמלצות להוראה מתקנת על פי התקשור: טיפוח הרגלי פענוח - דיוק בקריאה. הבנת 
הנקרא והבעה בכתב. הגברת קצב קריאה - אימון בקריאה מהירה של משפטים ומילים.  

הגברת חשיפה לכתיבה.

חברתי יצאה לעבודה  עם ארגז כלים המתאים לקשיי הילד והתוצאות לא אחרו להגיע. 
הילד סיים את שנת הלימודים קורא קריאה רהוטה וכותב סיפורים באהבה כמעט ללא 

שגיאות כתיב.

אני מתקשרת ומרפא בשחזור גלגולים. בשנים האחרונות הגיעו אלי לא מעט ילדים 
שביקשו עזרה בתחומי ההתנהגות ו/או הלימודים. ילד שהגיע אלי בתחילת שנה עם 
ורגרסיה  בעזרת התקשור עם הנשמה שלו  טיפול ממוקד;  לאחר  וריכוז,  בעיות קשב 
לרלוונטי ביותר, הצליח להתגבר על המכשול ובסיום השנה ללא רטאלין, קיבל תעודת 
הצטיינות על שיפור הישגיו הלימודיים. הילד שהגיע אלי, הוא אחד מרבים שנמצאים 
בבתי הספר ואינם מטופלים נכון. היועץ החינוכי הנמצא בבית הספר, משתמש בשיחה, 
כאסטרטגית טיפול. הראיון המסייע בו משתמש היועץ אינו מתאים לכל ילד ולא לכל 
להצליח  במטרה  נוספות,  באסטרטגיות  השימוש  האם  לבדוק  מעניין  ומצוקה.  בעיה 
האם  היא:  שנשאלת  השאלה  הספר.  בית  במתחם  גם  כשרה  להיות  יכולה  בטיפול, 
מנועים מסיבות  או שהם  נוספות,  טיפול  לטכניקות  לא מודעים  היועצים החינוכיים 

מסוימות להשתמש באותן טכניקות טיפול.   
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אני עליון

פרוייד התייחס לחלק האישיות המגלם את המצפון והערכים ואת הדמות 
המושלמת שהאדם רוצה להיות כמוה. אותו לוקחת המיסטיקה ורואה כישות 
המתלווה לגוף הפיזי ומעצימה אותו לתחושה של עוצמה חיצונית ופנימית 

המאתגרת לעשייה מיטבית.
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 פרק שמיני: 

טיפול  רוחני המבוסס על מחשבה והגיון

להשגתן  בדרך  אמצעי  הן  הרוחני,  ובטיפול  הפסיכולוגי  שבייעוץ  הטיפול  מטרות 
המלאה, הישירה והבשלה יותר של מטרות החיים, בין שהן מזוהות כבר ע״י המטופל 
עם בואו ובין אם יתוודע לחלקן במהלך פגישתו הטיפולית עם עצמו )רוזנהיים, 1981(.

תקשור הוא אמצעי בעל עוצמה להתמרה  מודעת, מאחר והוא קשר רוחני עם התת 
בהם,  שנתונים  המצבים  של  יותר  הרחבה  המשמעות  את  לגלות  עוזר  הוא  מודע. 
היכולת  את  מחזק  עצמית  מודעות  פיתוח    .)Sanaya,1997( חובקת  מבט  מנקודת 
להתבונן בדפוסי ההתנהגות שלנו )רובין , 2004(.  התקשור ושחזור הגלגולים מבקשים 
או הביאו להעצמתו?  ״סימפטום״  הולידו  גורמים  אילו  לתובנה:  להביא את המטופל 
התובנה המגיעה ע״י שחזור גלגול היא תנאי הכרחי לאפשר התחדשות ממשית במבנה 
היא  הממשית,  ההתחדשות   .)1990 )רוזנהיים,  המטופל  של  הרגשי   - המוטיבציוני 

השינוי שחווה המטופל בתום הטיפול הרוחני. 

אובייקטיבי,  באופן  במטופל  להתבונן  מסוגל  להיות  למתקשר  מאפשר  התיקשור 
גלגולים  לשחזר  המתקשר  של  והיכולת  שלו  הרגילות  הקדומות  מהאמונות  משוחרר 
קודמים, מאפשרת ראית דפוסים שמשפיעים על חיי הנועץ הנוכחיים )סאנאיה, 1998(. 
הפרעות  עם  למטופלים  בעיקר  עוזר  ברגרסיה,  טיפול  גם  שנקרא  גלגולים  שיחזור 
רגשיות. אין צורך שהמטופל יאמין בגלגולים, כדי שטכניקת הרגרסיה תעבוד ותשיג 

תוצאות )בריאן, 2002(.  

כל שנגלה למטופל, בזכות ההבנות שברגרסיה בזמן שחזור גלגולים והמידע מהתקשור, 
משפיע על מערכת הערכים שלו, בחירותיו ודפוסי החיים שלו בגלגול הנוכחי. יישום 
הגישות השונות לשימוש בתודעה יכול להעשיר את הידע שלנו ואת מבטנו על חיינו 

וחיי מטופלינו )ניוטון, 2005(. 

התפתחות היועצים המטפלים בנפש, בגישות השונות, מתבטאת ביכולת לגעת יותר 
בנועצים וליצור עמם אינטראקציה משמעותית ברמה גבוהה של קוהרנטיות. מדובר 
רצף  על  אחר  במקום  דרכו  את  התחיל  משתתף  כל  שכן  דיפרנציאלית,  בהתפתחות 

ההתפתחות וההתפתחות מושפעת גם מנסיבות נוספות )מור ולוריא, 2006(. 

חשוב לבדוק האם ניתן לראות בפסיכולוגיה הטרנספרסונלית, אסטרטגיה נוספת לכלים 
העומדים לרשותו של היועץ בכדי לשדרג את הטיפול, לטווח הארוך יותר ובזמן טיפול 
קצר יותר. העצמה זו של הטיפול, תהליכו ותוצריו, יועילו מאוד למטופל. הפסיכולוגיה 
הטרנספרסונלית מאפשרת למטופל להכיר באמת את הבעיה ואת הגורם להיווצרותה. 
בפסיכולוגיה  המאמין  הרוחני  הטיפול  בעקבות  שבאות  והתובנות  לבעיה  המודעות 
לריפוי  ביכולותיו  שלמה  אמונה  תוך  דרכיו  לשנות  למטופל  יסייעו  הטרנספרסונלית, 
לי  זו משום פתרון אחיד לבעיה מסוימת; הטיפול שמתאים  עצמי. אין בפסיכולוגיה 
אינו בהכרח מתאים גם לו. הפסיכולוגיה הטרנספרסונלית ממקדת את המטפל במצוקת 

הנשמה ומנחה אותו בדרך הטיפול.
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הנחייה רוחנית להגדרות עשייה באימון

בתקשור ראיתי סרטון בו האישה עומדת ליד הכיור ושוטפת כלים. צלחת נשברה והיא 
בייבשן  הצלחת  את  להניח  כשרצתה  כלים.  לשטוף  והמשיכה  ימין  ביד  בזרת  נפצעה 
למרות שהייתה מרוחה בדם שנטף מהאצבע, הצלחת עפה מידה ונשברה לרסיסים על 

הרצפה. 

ראיתי  הפגישה  בזמן  רגילה(  ייעוצית  )שיחה  לדבר  התחלנו  האישה  עם  כשנפגשתי 
שהמטופלת מלטפת ביד שמאל את אצבעות יד ימין.

שאלתי אותה מה קרה לך בזרת? והיא פתאום הרימה ראש ושאלה: ״איך ידעת שזה 
בזרת?״ והמשיכה לספר שלפני יומיים האצבע כאילו השתתקה, לא זזה.

המשכנו בשיחה הייעוצית המוכרת בסגנון הראיון המסייע של בנימין…

היא  מאוד.  בה  פגעה  שלה,  טובה  מאוד  חברה  שהייתה  שמישהי,  סיפרה  המטופלת 
שאלה אם המערכת נפגעה לגמרי? וכך התפתחה שיחה ייעוצית עם המון תובנות שלי 
מהתקשור. שאלתי שאלות שיאפשרו לאישה לראות מהצד את התמונה שהתרחשה 
בחייה. השיחה הייעוצית קיבלה המון תיבול מהכלים האימוניים. כמו להכיר מהו ״מבנה 
ועוד.   יותר מהו ההקשר בסיטואציה שהתרחשה ומהו התוכן  , להבין עמוק  סיכסוך״ 
בסוף השיחה הגיעה המטופל למסקנה שחייבת להיות שיחה של ניקיון תקשורתי עם 
החברה )כלי נוסף הנלמד באימון(, שאלמלא תתקיים אותה שיחה, המערכת שהייתה 

כל כך טובה תשבר לרסיסים.

לקראת סוף הפגישה, פתחנו את התקשור שהיה כתוב על דף. חבל שלא צילמתי את 
פניה של המטופלת. בתחילה היא הייתה בשוק ואחר כך פרצה בצחוק. ומלמלה: ״אני 

לא מאמינה, לא זה לא יכול להיות״.

ואנחנו יודעים שזה כן יכול להיות!

ארגז הכלים של המיסטיקה, הייעוץ והאימון מאפשרים להכיר זוויות בפתרון הדילמות. 
תובנות  למודעות,  להגיע  היינו מצליחים  לא  כל התחומים  בין  זוויות שללא השילוב 

והבנות יישומיות לעתיד.

רציתי לספר לכם שהאצבע, זו שלא התקפלה עד לפגישה, התחילה לנוע כבר לקראת 
של  הילינג  בתטא  ושינוי  ברורה  בהבנה  אלא  ברייקי,  מדובר  היה  לא  הפגישה.  סוף 

תודעתה של האשה.

חשוב ללמוד לחיות באהבה ולא למהר ל״שבור את הכלים״ ולהיכנס לברוגז. אנשים 
בוגרים נפגשים, יושבים ומנהלים ״ניקיון תקשורתי״. 
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כח הכוונה
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 פרק תשיעי: 

סיוע נפשי בגישה רוחנית

בחברה המודרנית יש עליה מתמדת של מספר הנזקקים לסיוע נפשי ומספר הפניות 
גדל  המקצוע  אנשי  במספר  הגידול  למרות  במהירות.  גדל  הנפש  בריאות  לשירותי 
פער בין מספר הנזקקים לייעוץ אישי לבין מספר מגישי הסיוע. פער זה הוביל להכרה 
שהשיטה המסורתית של ייעוץ אחד - לאחד אינה מספקת ויש לפתח שיטות חדשות 
)קלינגמן ואייזן, 0991(.  עקרונית מתחיל ומסתיים היעד הבסיסי של המטפל הדינמי 
בקידום ״פגישות היכרות״ של האדם עם חלקים בתוכו שהורחקו והושתקו, כדי שיוכל 

להתמודד עמם בצורה מלאה ומספקת יותר )רוזנהיים, 1990(.  

ליבת הייעוץ החינוכי, היא השאיפה לסייע לתלמידים להגיע אל מיטבם, למצות את 
כל  שאין  מכאן   .)2004 קלינגמן,  )ארהרד,  יותר  גבוהים  להישגים  להגיע  יכולותיהם 
סתירה בין הייעוץ החינוכי לפסיכולוגיה הטרנספרסונלית, שמבקשת לעזור למטופל 
להתמודד עם הדברים שעולים ברגרסיה, על ידי כך שנאפשר לו למקד את כל המידע 
ולעמוד על טיבם של הקשרים שונים על ידי הבנת נשמתו ומטרת חייו, באופן שיחזק 

אותו )ניוטון, 2005(. 

המודעות העצמית עליה עובד היועץ בשיחות בזמן טיפול, היא נקודת הביניים המבטאת 
את הקשר בין התת מודע והעל מודע.  אם כן, להיות מודעים לעצמנו, פירושו להביא 
אל המודעות את תכני התת מודע והעל מודע, וזו עבודה שנעשית ע״י המטפל הרוחני. 

למחשבותינו  פעיל  באופן  מודעים  אנו  שבו  התודעה  מצב  הינה  עצמית,  מודעות 
ולרגשותינו. זהו בעצם המקום בו אנו מוצאים את זהותנו ואנו חווים את אותה זהות 
במצבים של ערנות. התת מודע משמש מעין מאגר תת קרקעי לכל הרגשות, המחשבות 
והחוויות מן העבר. במשך חיינו אנו קולטים אין ספור מצבים, כאשר חלקם אנו זוכרים 
לרמה  יעלה  קרובות  לעיתים  אשר  תאי(,  )זיכרון  מודע  בתת  כזיכרון  נותרים  וחלקם 
מודעת בסיטואציה רלוונטית.  תפקידה של התודעה בכל זה, הוא למיין ללא הרף את 
הכמות העצומה של הנתונים ה״נוחתים״ עלינו.  בניגוד למודע, התת מודע מסוגל לקלוט 
מסרים שלא מתקבלים באמצעות חמשת החושים שלנו. ישנם מסרים המתקבלים דרך 

אינטואיציה, הנחשבת לחוש גבוהה יותר. יש המכנים אותם החוש השישי.

התת  מודע, עפ״י תורת הקבלה, הוא הנשמה שבאדם. הנשמה נחשבת כניצוץ האלוהי 
לפתח  היא  מטרתה  כאשר  ממעל״  אלוה  ״חלק  בהיותו  מאתנו  אחד  בכל  הטבוע 
)בסיוע  למודע  מודע  התת  את  להביא  היתר  ובין  המודעות   - האישית  התודעה  את 
המדיטציה, או הרגרסיה(. הנשמה לצורך הסבר זה, הינה נצחית ואינה תלויה בחמשת 
החושים ו/או בגוף הפיזי שלנו )הפסיכולוגיה ההתפתחותית - המשלבת גוף ונפש(, ולכן 
קשה לנו לתפוס אותה בכוח ההבנה האינטלקטואלי שלנו. במקום זה נכנסות לתפקידן 

אותן טכניקות טיפול רוחניות הכתובות ומצויות בפסיכולוגיה הטרנספרסונאלית.
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התהליך הטיפולי-ייעוצי.

בו  לעוסקים  אף  מובנות  ובלתי  עלומות  עדיין  בחלקן  הטיפולי,  לתהליך  רבות  פנים 
עבורו  המהווה  והשערות,  הנחות  במערכת  מצויד  כשהוא  מגיע  מטפל  כל  ולחוקריו. 
את המסגרת הטיפולית.  מובן שככל שהוא ניזון ממגוון רחב יותר של אלטרנטיבות 
מקום  שיש  להבין  חשוב  )רוזנהיים,1990(.  תפיסתו  אופקי  רחבים  כן  תיאורטיות, 
לשילובן של טכניקות טיפוליות רוחניות, במכלול העשייה בייעוץ החינוכי. הטכניקות 
לצרכיו,  למניעיו,  יותר המטופל  מודע  ככל שיהא  כי  הרוחניות מאמינות,  הטיפוליות 
לאפיוני התנהגותו, להשפעתו על אחרים ולהשפעתם של אלה עליו, כן תגבר יכולתו 

לבחור ולשלוט בחייו באופן עצמאי )רוזנהיים, 1981(.

במחקר שערכתי בלימודיי הדוקטורנט, עלו מספר תיאוריות טיפוליות. הגישה הטיפולית 
נובעת מהתפיסה בה רואה המטפל את המטרה הטיפולית. אם המטרה המרכזית אינה 
הזיהוי של מי שאחראי למה שהתפתח, אלא מה אחראי לעצירת ההתפתחות עתה או 
וההווה,  העבר  קשרי  הבנת  בפרספקטיבה, המאפשרת  יעסוק  הטיפול  אזי  להגבלתה, 
כדי לאפשר מעתה ולהבא שינוי. ולא עיכוב מיותר על הרקע בגללו הגיע הנועץ לשיחה.

המטפל והיועץ.

בר אל ולזובסקי )2003(, אומרים כי זהותו של המטופל נוצרת בהקשר תרבותי, ומשום 
כך הנרטיב הקולקטיבי והאסוציאציות הקשורות בו יהיו חלק בלתי נפרד ממנו. בתחום 
הייעוץ יכולים הזיכרונות לשמש כלי אבחוני וטיפולי. הם עשויים לאפשר גילוי מהיר 
נועצים במערכות חברתיות,  והמעורבות של תלמידים  סגנונות השייכות  ומדויק של 
ובית הספר בכלל זה, כמו גם דפוסי היחסים הבינאישיים ויחסים כלפי דמויות סמכות 
)הורים, מורים ומשפחה( )לזובסקי ופרידמן, 1998(. יועץ נפשי הוא אדם אינטלקטואל 
הילד,  של  הפסיכולוגית  התפתחותו  על  בידע  ועשיר  באוניברסיטה  הלומד  ומשכיל 
עבודתו של היועץ מתבססת על רקע תפיסותיהם התיאורטיות של מניחי היסודות של 
התיאוריה הדינמית )לוינסון, 7991(. המטפל הרוחני עשיר בידע שאיננו מדעי, הידע 
אינו מוכח מדעית. מדובר באינטואיציה חזקה, ובתפיסת עולם המחזקת את האמונה 
הטרנספרסונאלית  בפסיכולוגיה  שימוש  שקיים  ידוע  כן  כמו  אינטואיציה.  באותה 
הסיוע  נושאים.  של  רחב  במגוון  העוסקים  ויועצים  פסיכולוגים  פסיכאטרים,  בקרב 
באסטרטגיה שמאפשרת הפסיכולוגיה הטרנספרסונאלית, היא עזר ליועץ ולא במקום 
העבודה הייעוצית. רוזנהיים )1891(, מבקש להדגיש כי עשייתו של המטפל היא תמיד 
עם המטופל - ואין היא עשייה למטופל. עמדה כל-יכולה המשליכה את יהבה על כוחו 
של המטופל ״לרפא״ את המטופל מבחוץ, לא רק לוקה בחוסר - ענווה כלפי המטופל 

כאדם הנאבק למען עצמו, אלא עלולה להידרדר בקלות לתחושה של חוסר אונים.

חשוב שהיועצת תבחר בגישה יצירתית ויוזמת, ופחות בגישה מגיבה. חשוב שהיועצת 
תעודד את הנועץ לדבר על הסוגיה עליה יש לעבוד למען צמיחה. המקרה בגללו בא 

הנועץ לשיחה אינה הקושי שמעכב אותו מלהיות במקום טוב יותר.  

חשוב להבין שהמקרה בגללו הגיע לייעוץ, הינו תוצר של משהו עמוק שהביאו אליו.  
שאתו  לקושי  המטופל  את  שהביא  בדפוס  יתרה  להעמקה  השיחה  את  לכוונן  חשוב 
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את  להבטיח  כדי  המטופלים,  את  ללוות  היועצת  של  המקורי  ייעודה  לשיחה.  הגיע 
יכולתו החבויה. הריפוי בעזרת  לכל מטופל את מיצוי  התפתחותם המרבית, לאפשר 
שיחה, שהיועצים עוסקים בו, מתאים ככל הנראה לדברנים. יש מטופלים בעלי יכולת 
מילולית, ואחרים שלא נחנו ביכולת זו )בנימין, 2004(. בעבורם נכיר בעובדה שבעצם 
)תשתיתו של  פסיכולוגית  וחקירה  וברגרסיה(,  )בתקשור  מודעות קשובה  בין  המיזוג 

הראיון המסייע(, מתקבל כלי רב עוצמה המסוגל לחדור גם רגשות טעונים ביותר. 

מודעות מדיטטיבית כזאת עשויה להעמיק את הבנתנו לגבי דפוסים רגשיים ולסייע לנו 
למצוא דרכים לחשוף הצמדויות וקיבעונות עמוקים והרגלים הרסניים אחרים )בנט-

גולמן, 2002(.

הממצאים שעלו מתוך השטח, בחוויות הטיפולים הצדיקו את העובדה שאין ספק ושיש 
קל  היה  למטפלים  בפרט.  החינוכי  והייעוץ  בכלל  הפסיכולוגי  הטיפול  לשדרוג  מקום 
יותר לכוונן את המטופל אל הקושיים האמיתיים,  בעזרת אותו תקשור שקדם למפגש 
הטיפולי והמטופלים בחדרי המטפלים הרוחניים הגיעו לתובנות מהירות מאוד, לאחר 
הרוחני  הטיפול  מן  והמדיטציה  התקשור  כמו  טכניקות,  מספר  לקחת  יש  הרגרסיה. 

להעצמת הטיפול הפסיכולוגי. 

שחזור הגלגולים נעשה במצב מדיטטיבי. המטרה בתהליך ההתמרה הינו ״דמיון יוצר 
מציאות״. טכניקת המדיטציה אינה מבטלת את הראיון המסייע שהוא המתווה בתהליך 
הייעוצי. הראיון מתקיים קודם התהליך המדיטטיבי ולאחריו. האינטגרציה בין התהליך 
הרוחני והתהליך הייעוצי המוכר, ישדרג את הייעוץ החינוכי; האבחון יעשה בתקשור 
קודם הכרות היועץ עם הילד ואותו אבחון יקבל חיזוק והעצמה מן האבחון הדידקטי-
ו/ הילד  של  הלימודית  להעצמתו  הלימודיות  ההתאמות  בהכוונת  שיעזור  פסיכולוגי 
תקיעות  או  עיכוב  החש  המבוגר  בעבור  אימוניות  עשייה  להגדרות  נכונה  הכוונה  או 
במהלך חייו. כמו כן, להארת התובנות הריגושיות של המטופל נגיע מהר יותר בעזרת 
שילובנו  תובנות,  אותן  בעקבות  לביטוי  יבואו  ההתנהגות  דפוסי  ושינויי  המדיטציה, 

בשיחה הייעוצית המוכרת.

יחסי וממד אולטימטיבי. הממד  ונדע שאנחנו חיים בשני ממדים: ממד  חשוב שנבין 
היחסי הוא זה שבו אני רעב ועצבני. והפסיכולוגיה הרגילה שמה לב רק אליו. לעומת 
זאת, המורים הרוחניים שלא קשורים לצרכים הפסיכולוגיים שלנו מדברים רק על הממד 
 .)2001 )ינאי,  האחר, האולטימטיבי. חשוב שיוצר דיאלוג בין שני ממדי ההוויה אלו 
היועץ הפסיכולוגי, שבעצם מיישם את ההבנה באותו ממד יחסי, חשוב שיתקשר עם 
המטפלים הרוחניים שמיישמים הבנה בממד האוטימטיבי. השימוש בטכניקות שבהם 

משתמשים המטפלים הרוחניים יכול לסייע במתן תשובות לכל העוסקים בייעוץ.

כשמדובר בתחום החקירה הפסיכית )נפשית( חשוב, יותר מאשר לגבי כל שטח אחר, 
לזכור את ״חוק החסכנות״ המדעי: עלינו לקבל את ההסבר הפשוט ביותר אשר מתאים 
1981(. בטיפול הרוחני, כל תופעה/סוגיה לטיפול  לפרש את כל העובדות )אדמונדס, 
היא אחת ויחידה. אין מקום להשוואה או למחקר כמותי בתחום התהליכים הטיפוליים/
ייעוציים. חשוב להכיר בעובדות המסתמנות מהשטח, במקרה זה מספר הטיפולים בהם 
ולראות בעצם השימוש בפסיכולוגיה הטרנספרסונאלית אסטרטגיה מועילה,  צפיתי, 
מטיבה ומשדרגת את התהליך המתקיים בייעוץ החינוכי מזה שנים, שעד כה מתבסס 
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על שיחות ייעוציות בלבד.  התקשור מהווה אבחון נקי מדעות קדומות של הסובבים את 
המטופל. התקשור מתקיים בעוד המטפל לא פגש בדמות המטופל  וקיבל רק את תאריך 
הלידה שלו ושמו המלא. המדיטציה שהיא אחד הכלים הטיפוליים, מאפשרת למטופל 
להתנקות ממצוקות היום יום, להגיע להרפייה שמאפשרת למטפל טיפול ממוקד בבעיה 

המעכבת את המטופל וגורמת לו להרגשת הדחק.

לשנות  שיש  היא  שערכתי,  מהמחקר  תובנות  שמסכם  מהדיון  המתבקשת  המסקנה 
את חדר הפסיכולוג או היועצת החינוכית  לחדר בו הנועץ ירגיש את אותה נינוחות 
באווירה מרגיעה; לשבת על ספה או פוך. לא על כסא בחדר קטן ועמוס ניירת. בנימין 
אומר )בנימין, 2004(, כל מה שאיננו רוצים שהמטופל יראה - יש לסלק לפני שהמטופל 

נכנס לחדר.

חשוב מאוד שהנועץ יבקש להגיע אל המטפל מרצונו החופשי  ויכיר באיכותו של הטיפול 
במסע  להתמיד  והכוח  הרצון  את  בתוכו  ימצא  לא  בנפשו  כאב  שאין  מי  ובהצלחתו. 
הטרנספרסונאלית  בפסיכולוגיה  להיעזר  יש   .)1981 )רוזנהיים,  עצמו  תוך  אל  הקשה 

כאחת מהאסטרטגיות לטיפול בתחום הייעוץ הפסיכולוגי.  

ייעוץ רוחני/פסיכולוגי לשלום בית

הגיע מטופל מהדרום הרחוק עד לבית הלל שבגליל העליון.
אמר: ״שמעתי עלייך, והחלטתי שאני בא״.

בעיה  לי  יש  הוסיף  המלא,  ושמו  המלא  הלידה  תאריך  את  כשציין  הטלפון  בשיחת 
בזוגיות.

. ממש בית קטן בערבה. נכנסתי לתוכו וראיתי משפחה: הורים  בתקשור ראיתי בית 
ושני ילדים יושבים ליד שולחן ואוכלים. צוחקים ונהנים. על השיש ראיתי נרות שבת 
דולקים בפמוטים מאוד ישנים. כן האב חבש כיפה. האם לא הייתה עם כיסוי ראש.. 
שמלה חמודה עד לברכיים. הילדים נראו כתאומים . הבן לא חבש כיפה. הפסטורליות 
הייתה מרגיעה וחמה מאוד. ופתאום נבהלתי מאוד, נפתח החלון - ממש רוח פרצים 
חזקה. האב קם לסגור את החלון וחזר לשולחן… וכך מספר פעמים.. וכשהתיישב על 
הספה בסלון הדלת נפתחה… הוא קם לכיוון הדלת.. הפעם יצא הסתכל החוצה וחזר 
סגר את הדלת ונכנס שוב את חיק המשפחה. ישבו כולם על הספה כשאשתו חבוקה 
בזרועותיו. שוב הדלת נפתחה והוא קם מסתכל החוצה יוצא אל מעבר למרפסת ויורד 
במדרגות ואז במהירות חוזר הביתה סוגר את הדלת וחוזר לשבת עם המשפחה. כולם 
נרדמו על הספה בסלון ואז הוא קם בזהירות, הולך לכיוון הדלת מביט דרך חור העינית 
ומנקה את העינית מסתכל החוצה ופנימה אל משפחתו… ואז הייתי כאילו דרך העינית 
וראיתי אשה מאוד נאה צעירה מאוד. ירד המסך ולא ראיתי יותר כלום. אמרתי תודה 

וזהו.

בפגישה: שאלתי את הבחור חובש הכיפה שהגיע עם מדים, מה הסיבה שהגעת דווקא 
אלי לטיפול? והוא אמר. הייתי אצל מספר מטפלים בחיי. אני יודע שאני רוצה שיעזרו 
לי ואני גם יודע שאני לא בסדר שאני לא מספר את כל מה שבתוכי, את כל האמת , כדי 

לפתור את הבעיה ואת תוכלי לעזור לי.
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הגעתי  לי,  המוכר  העולם  מתוך  לפרשנויות  להיכנס  יכולתי  התקשור,  שלפי  למרות 
לשיחה הייעוצית ממקום מאוד נקי. ״אני אשמע מה שיש לך להגיד…״ אמרתי. הדרכתי 
מהייעוץ  בניימיני  של  המסייע  בראיון  נעזרת  כשאני  ממוקדות  מאוד  בשאלות  אותו 
החינוכי ושאלות מכוונות להצפת הדילמה מתחום האימון, כשאני מובילה מההקשר 

שבגללו הגיע המטפל אלי ואל התוכן המעכב ופוגע בהתנהלות שוטפת ורגועה בחייו.

אבל, חש שהתקשורת  ומשפחתו.  אוהב את אשתו  במטופל שמאוד  מדובר  הסיפור: 
מופרעת כל פעם ע״י נסיבות מבחוץ )רוח הפרצים שחדרה דרך החלון(.כל מיני חברים 
וחברות שמתערבים היכן שלא צריך, או אמירות מבחוץ שלא קשורות לזוגיות. בכל דרך 
הוא מנסה לסגור את המריבות ולהסביר שזה לא קשור לביני לבינה… וזה לא הולך… 
)היציאה  בחוץ  אהבה  ולחפש  מהבית  לצאת  כדאי  שאולי  החליט  כבר  שנתיים  לפני 
מהדלת(. אבל, הוא מספר ״לא העזתי״ חזרתי הביתה כי ידעתי שיש לי בית חם ואוהב. 

אבל מאז כול הזמן חושב על בחורות אחרות.. )דרך העינית ולא בפתיחת דלת(.

כבוד  אהבה,  לחום,  והוקרה  המשפחה  בחיי  ההצלחות  את  הצפנו  השיחה.  במשך 
)ההקשר(. דיברנו על ארבע סוגי התקשורת )התוכן(. דיברנו על ״ניקיון תקשורתי״ ויצא 
לחיים  כל המשפחה.  ועם  האישה  עם  ובונה  נכונה  בניית תקשורת  עשייה:  להגדרות 

טובים ומאושרים. הוקרה על הקיים ובנייה מתוך ולא בחוץ.

שנזכה רק להצלחות ושלום בית.
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האדם השלם
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 פרק עשירי: 

ההמלצות ליישום העצמה למימוש והגשמה

המלצה  המקרו.  ברמת  בהמלצה  מתחיל  התיאוריה  של  ליישומה  ההמלצות 
לאוניברסיטאות המכשירות יועצים חינוכיים ופסיכולוגים. הלימודים יכללו סדנאות 
תקשור,  אנרגטית,  )עבודה  הרוחני  הטיפול  טכניקות  את  שמכילה  רוחנית,  למודעות 
לעבודה  אותם  תכוונן  לייעוץ  הסטודנטים  שיעברו  החוויה  ועוד(.  גלגולים  שחזור 

ייעוצית המשלבת טכניקות טיפול רוחניות. 

הדרך הטובה ביותר להביא גישה זו של התקשור ושחזור הגלגולים כאסטרטגיה בייעוץ 
ובמחלקות הפסכיאטריות בבתי החולים.    מיידי בבתי הספר  יישום  היא  הפסיכולוגי, 
ויצליח  ויחווה מדיטציות  יכיר  רוחנית,  נפשי, שיעבור סדנאות למודעות  יועץ/מטפל 
להשתמש בטכניקות הטיפוליות הרוחניות, כך שישדרג את תהליך הטיפולי  הייעוצי. 

כיצד  ללמוד  היא  הפסיכולוגים,  ולמטפלים  החינוכיים  ליועצים  המתבקשת  ההמלצה 
לערוך סדנאות מודעות להורים שתכלולנה הכרות עם הטכניקות הטיפול הרוחניות, 
והסקת  דיון  מודרך,  דמיון  במדיטציה,  התנסות  וכמובן  והמדיטציה.  התקשור  כמו 

מסקנות ממסרים המגיעים בחלום ועוד.  

ההמלצה להורים ומורים, היא להגיע לסדנאות מודעות שייערכו היועצים החינוכיים 
הטיפוליות  הטכניקות  ואת  על  ולמדו  שהפנימו  לאחר  המערכתי,  הייעוץ  במסגרת 
החוויה  רוחנית,  עבודה  לחוות  המורים  ולצוות  להורים  יאפשרו  היועצים  הרוחניות, 

שיעברו תעודד אותם לתמוך בעבודה שכזו בבתי הספר. 

הפסיכולוגיה  לבין  המוכרות  הפסיכולוגיות  התיאוריות  בין  איזון  שקיים  ספק  אין 
הטרנספרסונאלית. האיזון מאפשר לנו לראות את הקושי של האוכלוסייה הלא מודעת 
התיאוריה  את  להביא  הדרך  את  לנו  ומתווה  הרוחניות,  הטיפול  טכניקות  בקבלת 
תוך  הפסיכולוגי,   בייעוץ  הטרנספרסונאלית  הפסיכולוגיה  של  שילובה  על  שבניתי 
שימוש במספר טכניקות טיפוליות כאסטרטגיה בייעוץ בכלל. חשוב שנבין שאין שחור 
ולבן. יש באמצע וחייב אדם ללמוד לשלב בין דברים ולאזן את דרכי התנהגותו בכלל. 

במסגרת  רוחניות  טיפול  טכניקות  של  שילוב  יאשר  החינוך  שמשרד  מאוד  חשוב 
הייעוץ החינוכי במסגרות החינוכיות ומנתחי ההתנהגות יכירו בהיות פן נוסף לניתוח 
התנהגות  לשינויי  ההתערבות  תוכניות  לשינוי  הדעת  את  ויתנו  אדם  של  התנהגותו 

במטרה להטיב ולהביא למיטביות.

תורת האדם השלם

בייעוץ  היסוד  אבן  שהיא  הפסיכולוגיה  את  מאגדת  הטרנספרסונלית  הפסיכולוגיה 
הפסיכולוגי  עם התהליך הטיפולי ברגרסיה. הפסיכולוגיה הטרנספרסונאלית מכילה 
בתוכה טכניקות טיפוליות המאפשרות העצמה ושינוי התנהגויות מעכבות למצמיחות, 
בפרק זמן קצר יותר ובאמונה שהשינוי אינו לפרק זמן קצר, אלה מהווה שינוי דפוסים 

בטבע האדם. 
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היועץ  שבעצם מיישם את ההבנה באותו ממד יחסי, חשוב שיתקשר עם המטפלים 
לסייע  יכול  הרוחניים  המטפלים  משתמשים  שבהם  בטכניקות  השימוש  הרוחניים. 

במתן תשובות לכל העוסקים בייעוץ.  

התובנות העיקריות אליהן הגעתי במחקר הן,  שחשוב שתהא אחוות מטפלים. שתהא 
יובילו  הטיפוליות,  הטכניקות  עם  הכרות  המטפלים.  בין  הדדית  הפרייה  העשרה, 
ברגע שמטופלים  יותר.   טוב  לעולם  תוביל  וקוהרנטיות  יותר  טובות  טיפול  ליכולות 
יפיצו וישווקו את הצלחת הטיפול שעברו, רבים וטובים ירצו לחוות ולהיות שותפים 

והאור הטוב, האהבה והחמלה יופצו בעולם.

האבחנה של הפסיכולוג, הבקי בפסיכולוגיה התפתחותית ועוד, מאפשרת דיוק ומיקוד 
בתובנות. חשוב שתהא ישיבת צוות והבנה בשני התחומים: הייעוץ הפסיכולוגי וטיפול 
הרוחני. באשר לשחזור גלגולים, ברור שמדובר במצב מדיטטיבי עמוק מאוד, שלוקח 
מספר שעות ואינו מתאים להתנהל בשטח בית הספר ובמתחם שעות הלימודים ולכן 

הוקל לי לגלות במהלך המחקר שניתן להגיע, כמעט לאותן תוצאות במדיטציה..

המאמין  כאדם  מטפלים.  לאחוות  פתוחה  תהא  הפסיכולוגי  הייעוץ  שמסגרת  חשוב 
באהבה, אחווה, חמלה ושלום, אני תקווה שאהיה חלק פעיל במפגשי מטפלים ונצליח 

להצמיח בדרך מיטבית את ילדי העולם כולו. 

פגישה עם יוסף

קבלתי טלפון: ״אני סובל מאוד. תקוע. לא מצליח להרים את עצמי. יש לי כאבים בבטן 
לי  נמאס  תרופות.  עם  פסיכאטרי  בטיפול  אני  מהבית,  החוצה  לצאת  חושב  כשאני 

מהתרופות, את יכולה לעזור לי?״

קבענו פגישה.

ערכתי תקשור עם הנשמה )קודם הפגישה(: מדובר ביוסף אבינו. כן. יוסף שנמצא בבור. 
נשלח למצבו זה בגלל מצב משפחתי מעורער. התבקשתי ע״י הנשמה: להבין מה הרקע 
המשפחתי, מה הקשר שלו לאמו ו/או אביו, מתי בעצם חלה ההתדרדרות במצבו ובמה 

שונה הוא מאחיו?

בפגישה. מדובר בגבר בן ארבעים +. אימו איבדה את בנה בכורה בעלייה לארץ ישראל. 
מה שנשאר לה מבנה שלמעשה נלקח ממנה באמתלה שנפטר כותנת פסים )התאור של 
המטופל: ״כמו זו של השואה״(. האם כמעט ואינה מתקשרת עם הבנים. האם במצב 

נפשי מעורער. למעשה תפקדה טכנית כל חייה, מאז נפטר בנה.

האח  ״דינה״.  קוראים  האחת  לאחות  יחידה.  אחת  ואחות  אחים  עשר  אחד  למטופל 
הדומיננטי ביותר הוא יהודה. ״האחים אף פעם לא היו בריאים״ )מספר המטופל(, ״הם 
תמיד כאילו חיפשו במה אני מנסה להיות טוב מהם״? ואכן? שאלתי את המטופל. אמר: 
״אני היחיד שהלכתי ללמוד. אני היחיד עם תואר, אני היחיד שדואג תמיד לכולם, אפילו 
מביא סנדוויצ'ים לאחים שלי איפה שהם עובדים״. מתי בעצם התחלת להרגיש את מה 
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שאתה מרגיש היום: ריחוק מהאחים, פחד ממצבה הבריאותי של אמך, תחושה שאתה 
במקום ״חשוך״ וקשה לך לצאת ממנו?  תשובה: ״קצת אחרי הלימודים.״

של  והנשמה  מנשוא  חזקה  הפעם  הייתה  האחים  של  הקנאה  שאנרגיות  היה  ברור 
ועוד,  )אבא(  לאמא  החזק  הקשר  לאחים,  הדאגה  שוב.  נוסף  זעזוע  חוותה  המטופל 

השיקוף של הגלגול הקודם ברור.

הייתה בפני הבחירה, כיצד לטפל : לערוך שחזור גילגול ולערוך סרט חדש בתא הזיכרון 
של המטופל או להשתמש בכלי האימון ולהביאו לשינוי התסריט כאן ועכשיו… בעודו 

מודע לשינוי ולתהליך העצמה.

בחרתי לתת למטופל את זכות הבחירה. סיפרתי לו על התקשור, הבהרנו את ההקשרים 
הקיימים לכאן ועכשיו וישבנו והתייחסנו לרווח ולמחיר בשני התהליכים המתבקשים: 
או  יוסף עם אחיו  נקודתי של החוויה של  ריפויי  יהיה  בו  גלגול  בעזרת שחזור  ריפוי 
כניסה לתהליך אימוני משולב תובנות התקשור שיאפשר העצמה לסיטואציות דומות 

של אותה חוויה מגלגול קודם.

הבחירה הייתה ללכת לאימון בסיוע התקשור. בשלבים מזורזים )בהשגחה יתרה שאינם 
מזורזים מדי( עם דרישה לעשייה ללא לאות:

1. שדרוג המראה החיצוני: להסתפר, להתגלח, להתבשם ו…להתאמן יום יום בחיוך 
והוקרה לקיים.

2. שיחה עם האחים להבנה גבוהה יותר על מהות היחסים עם האם וחלוקת אחריות 
להשגחה וקיום ״כיבוד אב ואם״.

3. מציאת עבודה, המתאימה לרמת הלימודים ולחוזקות של המטופל.

4. כניסה לאתר הכרויות ומציאת כלה מתאימה.

לאחר חמישה מפגשים, התקשר אלי המטופל ואמר לי: 
״אתמול ביקרתי אצל הפסכיאטרית שלי, הוחלט להוריד לאט לאט את מינון הכדורים 
, את באמת  ודר' מרום  עד שנפסיק אותם לגמרי, היא הייתה בשוק שנכנסתי אליה. 
את  שקיבלתי  לאחר  שהיום  מאמין  אני   - אימוני(  )מושג  ״קילרית״  להיות  יודעת 
התובנות מהנשמה שלי ועם כל הכלים שלמדתי בטיפול איתך, אני הולך להצליח בגדול״.

נפרדנו באור ואהבה. נפגש בחתונה של הבחור .

רק בריאות ואושר לכולם.
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מעכב התקדמות בחיים

הגיע אלי גבר בן 55. בחור אנרגטי ומקסים. כמובן שלפני שהגיע תקשרתי עם הנשמה 
שלו, והמסר שקיבלתי בתקשור: סרטון קצר על עלם חמודות שעומד לפני מפל מים 
ונקייה.. ואז לאט לאט השתקף מאחורי המפל עולם קסום.  יפה  ענק. הזרימה כל כך 
פרחים פורחים, בית יפיפה, ילדים מתרוצצים. הכל כל כך מושלם. ביקשתי מהנשמה 
להיכנס לעולם הקסום והיא אמרה: ״אני ארטב מהמים, עוד מעט המים יסורו הצידה 
ואז אכנס״. שאלתי: ״ואם המים לא יזוזו, כמה זמן תישארי כאן לעמוד?״ והיא אמרה: 

״הבטיחו לי שהמים יזוזו״. התמונה נעלמה.

הגבר הגיע אלי בשעות אחר הצהרים. בשיחה ייעוצית. ראיון פתוח. סיפר האיש על 
חייו. מזה שנים, מאז שהתגרש מאשתו, אינו עובד. מתגורר עם אביו. במשך כל השנים 
מאז שהתגרש מאשתו היה אצל מתקשרות רבות. כולן הבטיחו לו שיזכה בלוטו. שיהיה 
לו הרבה כסף. לאחר שהבנתי את ההקשר בין המציאות בה נמצא המטופל לתקשור.. 
והבנתי שאין מדובר במעכב צמיחה מגלגולים קודמים… אלא תקיעות של כאן ועכשיו, 
עברנו במיידי לשיחת אימון מעצימה. הגענו מהר מאוד לתובנה שאם לא ילך לעבוד 
וכן… קצת ״יתרטב״, לא יהיה שום כסף בכיסו. היום שבועיים לאחר הפגישה, הבחור 

עובד ומאושר.

הנחייה לתקשור

הכינו את החדר לאווירה מרגיעה ונעימה. אפשר להדליק נר או נרות. להשמיע מוזיקת 
פיזי אחר  ולהירגע בשדה פרחים, או כל שטח  רגועה. לנשום נשימות עמוקות  עולם 
שמרגיע.  אמרו להגנה: ״שמע ישראל אדוניי אלוהינו אדוניי אחד, שמור על גופי, נפשי, 

נשמתי ורוחי ואת כל שאר האנרגיות שלח את הריק המושלם״.

״צלמו״ את תאריך הלידה של אותה נשמה שאיתה אתם רוצים לתקשר. הביטו בתאריך 
ובקשו לקבל מסר מהנשמה שיהיה רלוונטי לדילמה או למעכב, בגללו אתם מבקשים 

לשוחח עם הנשמה.

הקליטו את כל מה שאתם משוחחים עם הנשמה. היו הקול של התמונות וספרו מה 
אנחנו  רבות  כמו שפעמים  ולמה?  לכתוב.  להקליט חשוב  יכול  מי שלא  רואים.  אתם 
וממהר  במודע...  אצלנו  נשאר  אינו  התקשור  גם  חולמים,  שאנו  החלום  את  שוכחים 

למחוק את עצמו.

אם תקשרתם לגבי עצמכם, אני ממליצה לאחר התקשור לפתוח קלף מסכם.. מקלפי 
איציק. ולהמשיך ולכתוב כיצד הקלף לדעתכם מסביר את התקשור. 

אם תקשרתם לנשמה זולתכם, פתחו שלושה קלפים וכתבו מה הם מסמלים, אל תפרשו 
את הקלפים ואל תנסו לחפש קשר בין הקלף לתקשור... את המהלך הזה יעשה  הזולת 

לו ערכתם תקשור.

שיהיה בהצלחה.
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