
שמים את הלב

36

לכל אחד מאיתנו יש יכולת מסוימת לכוון את תשומת הלב. ללא יכולת זו לא 
הייתם קוראים את השורות האלה, למשל. ואולם, מתברר כי אצל רובנו היכולת 

הזאת מוגבלת וכי איננו מיומנים בה. הסחות דעת וקשיי ריכוז מאפיינים תשומת 
לב שאינה מאומנת, וכיום, בעידן הטלפונים החכמים והרשתות החברתיות, 

ריכוז הוא משימה הרבה יותר מאתגרת. לעתים קרובות התודעה שלנו "נחטפת" על ידי 
משהו שראינו, שמענו או חשבנו. בלי ששמנו לב, אנחנו מגלים פתאום שבילינו יום שלם מול 

הפייסבוק, הוואטסאפ או הטלוויזיה במקום לעשות את מה שרצינו ותכננו. 
מיינדפולנס )Mindfulness(, בעברית: "קשיבות", היא סוג של תשומת לב שאפשר לפתח 

על ידי אימון ותרגול. מניסיוני, כמי שלמדה את השיטה וממשיכה לתרגל אותה יום–יום, היא 
נותנת הרבה יותר מאשר רק היכולת לשפר את הריכוז שלנו. כדי לתרגל מיינדפולנס צריכים 

להתקיים כמה תנאים. ד"ר ג'ון קבט–זין, מפתח השיטה, הגדיר אותם כ"מודעות שעולה 
מהסבת תשומת הלב בדרך מסוימת - בכוונה, בהווה ובאופן לא שיפוטי - למה שמתרחש 

בגוף שלך, בתודעה שלך ובעולם שסביבך". במילים פשוטות, מיינדפולנס היא היכולת שלנו 
לחוות את מה שקורה לנו ברגע הזה ולהיות עמו במגע בלי לשפוט אותו.

שיטת מיינדפולנס, "קשיבות", 
היא שיטה לתרגול ולאימון 

המוח, שמושפעת מתפיסה 
בודהיסטית לוגית מאוד 
ושצמחה מתוך הממסד 

 מפתח השיטה, ד"ר ג'ון קבט–זין, הגדיר אותה כ"מודעות שעולה מהסבת הרפואי.

תשומת הלב בדרך מסוימת - בכוונה, בהווה ובאופן לא שיפוטי - למה 

שמתרחש בגוף שלך, בתודעה שלך ובעולם שסביבך". ההימצאות במודעות קשובה כאן ועכשיו, פתיחת הלב, 

המיקוד והערות מאפשרים להתמודד עם אתגרי החיים ברוח שלווה יותר ויוצרים שקט פנימי מבורך

מאת: אורלי בר–קימה
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סיגל ששון: "המיינדפולנס מדברת על להקשיב ולדאוג לעצמנו ושייכת למשפחה של מדיטציות 
התובנה. זה בדיוק כפי שקורה כשמתחילים לתרגל מדיטציה ומגיעים לתובנה, לגילוי, שהמחשבות 

אינן הולכות לשום מקום כשאנחנו רוצים, ושאיננו שולטים בהן מכיוון שתשומת הלב נודדת כל הזמן. 
זוהי תובנה על טבע התודעה שלנו. תרגול מיינדפולנס הוא למעשה חקר התודעה, חיבור גוף–נפש 

וההבנה של מה זה להיות אנושי בעולם הזה ומה זה אומר לפתוח את הלב"
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כאן ועכשיו 
רובנו חיים בתוך הראש שלנו ומבלים שעות 

וימים במחשבות על מה שהיה בעבר או 
במחשבות ובדאגות על מה שיהיה בעתיד. 

התוצאה של ההרגל המגונה הזה היא 
שהמיינד שלנו נמצא בכל רגע נתון בעבר או 

בעתיד, ואנחנו מפספסים את מה שקורה 
ממש עכשיו, בהווה. מדוע זה חשוב? מכיוון 

שבפועל לא קיים באמת זמן אחר חוץ 
מהרגע הנוכחי. לפיכך, זהו הזמן היחידי 

שאנחנו יכולים לחוות בו את הרגעים היפים 
והמרגשים של החיים שלנו מחד גיסא, 

ולשים לב לכאבים ולדאגות שלנו מאידך 
גיסא, כדי לעשות משהו בקשר אליהם לפני 

שיצמחו ויתפחו לממדים עצומים. הרגע הזה, 
הכאן והעכשיו, הוא הרגע היחיד שאפשר 

לחולל בו שינוי בחיים שלנו. 
מיינדפולנס היא כאמור שיטה לתרגול 

ולאימון המוח שעוזרת להתמקד ולהיות 
בכאן ובעכשיו, ואחד ההיבטים החשובים 

מאיתנו לא לצפות מהמדיטציה לכלום. אין 
מטרה או תוצאה שאנחנו אמורים לצפות 

לקבל מהתרגול, למעט השהייה ברגע הזה 
והקבלה שלו בדיוק כפי שהוא. כלומר, אם 

אני מתרגלת וחשה כעס או חוסר נוחות 
או שהמיינד שלי כל הזמן חושב ונודד 

למקומות אחרים במדיטציה, זה בסדר גמור. 
זה מה שזה, ואני צריכה לקבל את זה כפי 

שזה, ללא שיפוט של התרגול או של עצמי 
כמתרגלת. זה החידוש המשמעותי שגיליתי 

בקורס המיינדפולנס להפגת מתחים 
 MBSR )Mindfulness Based Stress

Reduction( בן שמונת השבועות, שלקחתי 
בו חלק. תובנה זו אפשרה לי להתמיד 

בתרגול היום–יומי שלי בלי לריב עם עצמי 
או לבקר את עצמי ובלי לשפוט את השיטה 

 עצמה. בלי שציפיתי, זה יצר אצלי שקט
פנימי מבורך. 

חיבור ללב
"אין הבדל בין מדיטציה לחיים. המדיטציה 

היא החיים שלנו והחיים שלנו הם מדיטציה", 
אומרת סיגל ששון, מדריכת מדיטציה 

ומיינדפולנס משנת 2010 ומלמדת קורסי 
 MBSR היא הוכשרה בלימודי .MBSR

במרכז למיינדפולנס של אוניברסיטת 
מסצ'וסטס ולמדה אישית עם מייסד השיטה 

ד"ר קבט–זין ועם מנהל המרכז בארצות 
הברית סאקי סנטורלי. לגישתה של ששון, 
גם בחיים יופיעו כל מיני "אורחים" נעימים 

)המכונים "טובים" או "מתנות של החיים"(, 
לא נעימים )המכונים "רעים", "אסונות" 

או "מזל ביש"( או ניטרליים )המכונים 
"משעממים" או "דלים"(. "האורחים השונים 

יופיעו - ואין זה אומר שמשהו בנו מקולקל 
או אינו בסדר. זה מה שיש באותו הרגע; כמו 
במדיטציה כך בחיים. זו תפיסה אחרת מאוד. 

"המיינדפולנס מדברת על להקשיב ולדאוג 
לעצמנו - כלומר, לקחת אחריות ולטפל בכל 

מה שנחוץ לנו ולסביבתנו בכל הרבדים. 
מיינדפולנס שייכת למשפחה של מדיטציות 
התובנה )Insight Meditation(, ובמקרה 

שלה מדובר בתובנה על החיים. זה בדיוק 
כפי שקורה כשמתחילים לתרגל מדיטציה 

ומגיעים לתובנה, לגילוי, שהמחשבות אינן 
הולכות לשום מקום כשאנחנו רוצים ושאיננו 

שולטים בהן מכיוון שתשומת הלב נודדת 
כל הזמן. זוהי תובנה על טבע התודעה שלנו. 

שלה הוא חוסר שיפוטיות. הנטייה הטבעית 
של המיינד שלנו היא לפרש כל דבר שקורה 

לנו בחיים ולשפוט אותו לטוב או לרע. אף 
ששיפוט הוא כלי קוגניטיבי חשוב, הנטייה 

האוטומטית שלנו היא לעודף שיפוטיות, 
ובמיוחד לשיפוט עצמי, העלול לגרום 

לחוסר שביעות רצון תמידי ולקונפליקטים 
פנימיים וחיצוניים בין המציאות לציפיות 

שלנו ממנה. במיינדפולנס לומדים לקבל את 
המציאות כפי שהיא, בלי להתווכח איתה 
ובלי לצפות שהרגע הזה יהיה משהו אחר 
מלבד "הרגע הזה". זהו אחד הסודות של 

עוצמת התרגול, ואולי הסיבה לכך שהשיטה 
מצליחה מאוד בעולם המערבי.

בדרך כלל בעבר, כשתרגלתי מדיטציה, 
הייתה לי ציפייה שמשהו יקרה לי, למשל 

שאהיה רגועה יותר, שאעלה את רמת 
התדר שלי וארגיש ב"היי" או שאהיה בן 
אדם טוב יותר מעצם תרגול המדיטציה. 
לעומת זאת, תרגול המיינדפולנס מבקש 

להירגע כמו זברה
אחד ההיבטים של מיינדפולנס הוא הפחתת לחץ. ניר קראוזה, מנחה קורסי מיינדפולנס 

להפחתת לחצים )MBSR(, מסביר: "דמיינו עדר זברות בסוואנה באפריקה אוכל 

עשב ברוגע. בזמן רגיעה הגוף מטפל בעצמו, למשל מפעיל את מערכת העיכול ואת 

מערכת החיסון. לפתע אחת הזברות רואה אריה. הזברות מתחילות לרוץ וגופן נכנס 

למצב חירום. הלב פועם פי ארבעה חזק יותר והדם זורם לשרירי הרגליים והידיים. 

כל המערכות לטווח הרחוק, כגון מערכות החיסון והעיכול, אינן רלוונטיות כרגע וחבל 

לבזבז עליהן אנרגיה. הזברות ממשיכות לרוץ עד שהסכנה חולפת. מה קורה אז? הן 

מתנערות, מתנשפות וחוזרות לאכול עשב. הגוף חוזר למצב רגיעה. מערכת החיסון 

חוזרת לפעולה ומטפלת בפצעים שאולי נוצרו, והשרירים שעבדו קשה עוברים למצב 

של הרפיה.

"עכשיו דמיינו יום אופייני שלנו: אנחנו קמים מוקדם בבוקר ומתקתקים 

את הילדים - אבל הם בקצב שלהם ואנחנו בלחץ להגיע בזמן. אנחנו נכנסים 

לרכב ולחוצים מהפקקים ומהמחשבה על המצגת שיש לנו להעביר היום או 

על כל המשימות שאנחנו חייבים להספיק. כשאנחנו מגיעים לעבודה מחכים 

לנו 50 מיילים, ושוב נעצרת לנו הנשימה. וכך זה ממשיך - אנחנו רצים מעניין 

לעניין ואיננו עוצרים לנשום לדקה. החיים אינטנסיביים כל כך ומייצרים הרבה 

מחשבות, עומס קיצוני ומתח רב".

קראוזה מסביר במה אנחנו שונים מהזברות. "איננו עוצרים להירגע אחרי אירוע מלחיץ, 

אנחנו נלחצים מאירועים שאינם איומים קיומיים על החיים שלנו וכשמשהו מלחיץ 

אותנו אנחנו ממשיכים לחשוב עליו ומעצימים את הלחץ. איננו מרפים. אחד הדברים 

שלומדים בקורס מיינדפולנס הוא להפעיל את מערכת הרגיעה - גם דרך מדיטציה וגם 

במהלך היום–יום. מחקרים מדעיים אכן מראים שאנשים יוצאים מהקורס עם מערכת 

חיסון טובה יותר".

mindfulness.ravpage.co.il/gift .לשבע טכניקות מהירות להפחתת לחץ
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ד"ר אסף פדרמן: "מדיטציה היא לשים את 
תשומת הלב שלנו. זה כמו לכוון את הכלי שלנו 

לפני שאנחנו מנגנים - להרגיש את התחושות 
בגוף שלנו ולהקשיב לנשימה שלנו, אפילו לכמה 

דקות ביום לפני שיוצאים מהמיטה. זה יכול לחולל 
שינוי משמעותי בחיים. זה בסדר שהמיינד שלנו 

נודד לכל מיני מקומות, אבל אפשר לאמן אותו 
לחזור לכאן ולעכשיו. זה אימון נפלא, לקחת כל 

רגע כאילו הוא הרגע האחרון בחיים ולחיות אותו 
במלואו. זוהי המהות של להיות ער"
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לפיכך, תרגול מיינדפולנס הוא למעשה חקר 
התודעה, חיבור גוף–נפש וההבנה של מה זה 

להיות אנושי בעולם הזה ומה זה אומר להיות 
פה עם עוד בני אנוש ולפתוח את הלב". 

שלושה מרכיבים - הפניה מכוונת של תשומת 
הלב לרגע הנוכחי וללא שיפוטיות - הופכים 

את התרגול של קשיבות לכלי רב עוצמה 
שנכנס בשנים האחרונות יותר ויותר גם 

לתחומי החינוך והבריאות ואף לעולם 
העסקים. חברת גוגל העולמית, למשל, נותנת 
היום לעובדיה, נוסף על חדרי כושר ועיסויים, 
שיעורים במיינדפולנס. קרול מאיי, סגן נשיא 

בגוגל, אומרת בראיונות שישיבות העבודה 
בגוגל נפתחות בדקה או שתיים של שקט תוך 

כדי מתן תשומת לב לנשימה, כדי לאפשר 
לעובדים להשקיט את המיינד ולהיות נוכחים, 

וכך הם מפוקסים יותר ופרודוקטיבים יותר. 
עם זאת, לששון חשוב להדגיש כי 

מיינדפולנס אינה קונספט שאפשר ללמוד 
אותו רק באופן אקדמי, אלא בעיקר דרך 
תרגול חווייתי. "המיינדפולנס היא אימון 

למוח שלנו, ולפיכך היא משפיעה הן על 
המערכת הרגשית והן על המערכת הפיזית. 

אין זה משהו זר לנו. להפך, זוהי מיומנות 
טבעית שלנו, אבל לא אימנו אותה מספיק 

מכיוון שבמערב שמים את הדגש בעיקר 
על לחשוב, לנתח ולהסיק מסקנות, ולא 

מלמדים אותנו להיות ערים ומודעים. 
"החיבור ללב במיינדפולנס משמעותי מאוד, 

ובתרגול מדגישים מאוד את העדינות, 
את הרכות ואת חוסר השיפוטיות לעצמנו. 

הגישה של ד"ר קבט–זין אינה גישה של 
מורה-תלמיד, אלא ממש חוויה שחיים 

ומתרגלים עם התלמידים תוך כדי מפגש 
ולמעשה בכל רגע ורגע בחיים. כולנו נפגשים 

עם קושי וכאב, והמיינדפולנס מדברת 
לכולם. לפיכך יכולים לשבת בכיתת הלימוד 

חוקר מוח, שליח פיצה, אישה בת 80 וגם 
צעירה בת 20. לכולנו יש קשיים ואתגרים 

בחיים, ותרגול המיינדפולנס עוזר לנו 
להתמודד עמם טוב יותר", אומרת ששון. 

הרגע במלואו
"אין שום דבר רע בלחשוב, זה קורה כל הזמן 

בתוך המיינד שלנו. השאלה היא אם תהליך 
החשיבה הופך להיות סך כל מה שמרכיב 

את חיינו; אם אנחנו חיים בתוך הראש שלנו 
או שאנחנו באמת חווים את העולם במלוא 

העושר שלו", תוהה ד"ר אסף פדרמן, מנהל 
שותף עם חוקרת המוח נאווה לויט בן–נון 

במכון מודע ביחידה למחקר מוח יישומי 
ע"ש סגול בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז 

הבין–תחומי הרצליה.
המפגש הראשון שלו עם מיינדפולנס היה 

בהיותו סטודנט, כשהשתתף בקורס של 
עשרה ימי ויפאסנה. "זו הייתה חוויה 
אינטנסיבית שאינה דומה לשום דבר 

שהכרתי. היא פתחה לי עניין במדיטציה 
ובפילוסופיה בודהיסטית ומשם המשכתי 

ללמוד פילוסופיה באקדמיה ולתרגל 
מדיטציה דרך עמותת תובנה. בשלב מסוים 
החלטתי להעמיק בבודהיזם ולמדתי תואר 

שני באנגליה. הבנתי תוך כדי לימודים 
שמה שמעניין אותי הוא החשיבה על 

התודעה האנושית - ההתעסקות במיינד, 
בפסיכולוגיה ובתודעה - ולפיכך עשיתי 

הסבה לפסיכולוגיה בתואר השלישי. 
"בתוך כל השדה הרחב הזה תפסה אותי 

המיינדפולנס, שהייתה הבאזז החדש 
שתפס באנגליה בשנת 2006. אימון של 
קשיבות הוא סוג של מדיטציה ומושפע 

מסוגים שונים של מדיטציה בודהיסטית. 
ב–20 השנה האחרונות הוא עבר התאמה 
להקשרים שאינם דווקא רוחניים, דתיים 

או בודהיסטיים, וזכה לתיקוף מדעי במספר 
עצום של מחקרים מדעיים - יותר מאלפיים, 

נכון לשנת 2013. אנחנו יודעים היום שפיתוח 
שיטתי של קשיבות עוזר להפחתת מתח, 

חרדה, תסמינים פסיכוסומטיים, רמת כאב 
ובמקרים מסוימים אף דיכאון. אימון של 
45 דקות ביום במשך כמה שבועות מוביל 
לשיפור בחוסן הנפשי וביכולת ההכלה של 

מצבים קשים", מבהיר ד"ר פדרמן.
"מדיטציה היא לשים את תשומת הלב שלנו. 
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זה כמו לכוון את הכלי שלנו לפני שאנחנו 
מנגנים - להרגיש את התחושות בגוף שלנו 

ולהקשיב לנשימה שלנו, אפילו לכמה דקות 
ביום לפני שיוצאים מהמיטה. זה יכול 

לעשות שינוי משמעותי בחיים. זה בסדר 
שהמיינד שלנו נודד לכל מיני מקומות, אבל 
אפשר לאמן אותו לחזור לכאן ולעכשיו. זהו 
אימון נפלא, לקחת כל רגע כאילו הוא הרגע 

האחרון בחיים ולחיות אותו במלואו. זוהי 
המהות של להיות ער". 

התבוננות עצמית
"הרפואה הקונבנציונלית התחילה לזהות 

כבר בשנות ה–70 וה–80 של המאה הקודמת 
חוסרים שקיימים בה, מתוך הבנה שהמודל 

הרפואי עובד אבל חסר בו משהו שאפילו 
לא ידעו לקרוא לו בשם", טוען ד"ר נמרוד 
שיינמן, נטורופת, מחלוצי רפואת גוף–נפש 

בישראל, מורה ותיק ליוגה ומתרגל ותיק של 
מדיטציית ויפאסנה. "זה הוביל למה שקראו 
אז 'רפואה אלטרנטיבית', כגון רפואה סינית 

ותזונה נכונה, והמשיך במגמה של הכנסת 
גישות טיפוליות נוספות, כגון מיינדפולנס 
וטיפולי מגע שונים, ששולבו בבתי החולים 

ובקופות החולים". 
ד"ר שיינמן ייסד את המרכז הישראלי לרפואת 

גוף–נפש ומתמחה באינטגרציה של עקרונות 
גוף–נפש, של קשיבות ושל דמיון מודרך. הוא 

ייסד גם את המרכז הישראלי לקשיבות בחינוך 
והיה מהראשונים שיזמו את הכנסת תוכנית 

"שפת הקשב" בתחום החינוך לבתי הספר 
בארץ. בית ספר תל חי בתל אביב, למשל, הוא 

הראשון שהכניס לפני 15 שנה את המיינדפולנס 
כחלק מתוכנית הלימודים והפך לסיפור 

סינדרלה חינוכי, כשהצליח, ממקום נכשל, להפוך 
לאחד משלושת בתי הספר המובילים בארץ 

בתחומים כגון שינוי האקלים החברתי, הורדת 
מפלס האלימות והצטיינות בלימודים. 

"הרעיון במיינדפולנס הוא העצמת 
רוח האדם בטיפול. בניגוד 

לדיקור ולשיאצו שבהם צריך 
מטפל שיעשה זאת עבורנו, 

במיינדפולנס מלמדים 
אותך לעשות זאת בעצמך. 

הסדנה היישומית נותנת כלים 
שמתווספים משבוע לשבוע, באופן 

שמניע את התלמידים לתרגל 
באופן יום–יומי ולפגוש את עצמם, 

לקרוא וליישם
הנה שלושה טיפים של סיגל ששון ליישום המיינדפולנס בחיי היום–יום.

1. להתמקד במטלה אחת בכל פעם. הקדישו את מלוא תשומת הלב והקשב שלכם 
למטלה שאתם עוסקים בה. כשתסיימו אותה, תנו לתחושת הסיפוק לחלחל פנימה 

ולהיספג. באופן מפתיע, בניגוד למחשבה המקובלת על יעילות המולטי טסקינג וחלוקת 

הקשב, המחקרים מראים שדווקא כך נעשה את המטלות טוב יותר ומהר יותר וגם נהיה 

פחות מתוחים. 

2. להיות במקלחת עם מודעות שאתם במקלחת. צריך לאמן את השריר של 
המיינדפולנס מכיוון שקשיבות אינה מושג או הבנה אינטלקטואלית. היא כיצד אנחנו 

חיים מרגע לרגע, במודעות או בפיזור דעת. להיות במקלחת כשאתם במקלחת זו 

מדיטציה. בפעם הבאה שאתם מתקלחים, בדקו אם אתם באמת במקלחת ושאינכם 

מדברים עם הבוס בעבודה, מתכננים את מה שיקרה בישיבה הקרובה או חושבים על 

הריב עם הילד מאתמול. כך תרגישו, למשל, את המים זורמים על גופכם ואת התחושה 

הנעימה שהם מעוררים בכם. 

3. עשו עצירות ונשמו. במהלך היום עצרו לרגע את שטף העשייה ונשמו שתיים-שלוש 
נשימות עם מודעות לתחושת האוויר הנכנס והיוצא ולגוף הנושם. לאחר מכן המשיכו 

במה שעשיתם. שימו לב כיצד עצירות כאלה של רגע או שניים משפיעות עליכם.

שמים את הלב

ד"ר נמרוד שיינמן: "התפיסה 
הבודהיסטית שממנה נולדה 

המיינדפולנס היא לוגית מאוד 
וצמחה מתוך הממסד הרפואי. 
זוהי אדפטציה של הוויפאסנה 

לאדם המערבי, העטופה בחשיבה 
מערבית שאינה מחפשת 

רוחניות, אלא כלים לטיפול 
בבעיה או בכאב. הבודהיזם 
רואה שיש סבל, מתבונן בו 
ואומר שהוא אינו טרגדיה, 

מכיוון שיש לנו יכולת להתמודד 
איתו ולהתפתח איתו. זה יוצר 
חוסן פנימי והעצמה, שיוצרת 

שינוי נפשי וגופני מדיד, שנעשו 
עליו אלפי מחקרים בעשורים 

האחרונים"
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את 'הבפנוכו' שלהם". 
הוא מוסיף כי הגישה הזאת מסתכלת על 

האדם כעל משאב ועל סביבת הריפוי כאל 
כזו שמביאה את האדם לעצור, להתבונן 
בעצמו ולמצוא את עצמו בתוך הנשימה, 
במחשבות וברגשות, במגבלות הגוף שלו 

ובתודעה שלו. "מתוך התהליך הזה האדם 
מפתח מיומנויות וכלים כדי להתמודד טוב 

יותר עם אתגרי החיים, הן בתחומים גופניים 
כגון הפחתת מתח וכאבים, והן בתחומי 

הנפש והרגש כגון התמודדות עם פחד, עם 
אי–ודאות ועם טרדות היום–יום. בעזרת 

המיינדפולנס אפשר להתחבר לגרעין פנימי 
חזק שלנו, שאנחנו יכולים לחזור אליו ודרכו 

לעזור לעצמנו מול מצוקות נפשיות, פיזיות 
ורגשיות. זה משמעותי מאוד". 

מדוע המיינדפולנס תפסה ומצליחה מאוד 
בתרבות המערבית?

"התפיסה הבודהיסטית שממנה נולדה 
המיינדפולנס היא לוגית מאוד וצמחה מתוך 

הממסד הרפואי. זוהי אדפטציה של הוויפאסנה 
לאדם המערבי, העטופה בחשיבה מערבית 

שאינה מחפשת רוחניות, אלא כלים לטיפול 

בבעיה או בכאב. הבודהיזם רואה שיש סבל, 
מתבונן בו ואומר שהוא אינו טרגדיה, מכיוון 

שיש לנו יכולת להתמודד איתו ולהתפתח 
איתו. זה יוצר חוסן פנימי והעצמה, שיוצרת 

שינוי נפשי וגופני מדיד, שנעשו עליו אלפי 
מחקרים בעשורים האחרונים". 

ד"ר שיינמן אומר כי דווקא מכיוון 
שהמיינדפולנס אינה מגדירה את עצמה 

כ"רוחנית" בריש גלי - אף שאפשר לזהות 
בה אלמנטים רוחניים במושגים כגון 

"התבוננות", שיכולה להיתפס הן כמשהו 
פסיכולוגי והן כמשהו רוחני - היה קל יותר 
לממסד המדעי, לממסד החינוכי ולממסד 

הרפואי לקבל אותה לתוכם.

אי של שקט
גם ד"ר פדרמן מסכים שהריחוק מהרוחניות, 

לצד השפה וההקשרים הפסיכולוגיים, עזר 

למיינדפולנס להיקלט במערב. "עשו לשיטה 
התאמה לצרכים של החברה שלנו כאן ועכשיו 

בלי להשתמש בכסות מיסטית או אזוטרית. 
המיינדפולנס רלוונטית למטפלים, לאנשי חינוך 
ולכל מי שרוצה לשנות תבניות שאינן משרתות 

אותו. הגאונות הייתה בלהביא את 'הלב' 
של הפילוסופיה הבודהיסטית בלי החבילה 

'המיותרת'. דווקא הניתוק מהקשרים הרוחניים 
מביא חיבור לרוח. המיינדפולנס גם צמחה בתוך 
הממסד הרפואי ועברה הרבה חותמות מדעיות. 

היא תפסה באנגליה בעיקר לאחר שפורסם 
מחקר שנעשה על דיכאון מז'ורי ועל השפעת 
המיינדפולס עליו במניעת האפיזודה הבאה". 
כיצד המיידפולנס עובדת בזמן קצר ועל 

סוגים שונים של אנשים?
"תרגול המיינדפולנס פשוט אבל אינו 

קל. ואולם, קל להסביר את זה", מציין 
ד"ר פדרמן. "לתודעה שלנו יש הרגלים 

ד"ר יוסף לריה: "כשאנחנו צופים בטלוויזיה ואוכלים בו בזמן, אנחנו מפספסים גם את זה וגם 
את זה. יש בחברה המערבית אשליה של מולטי טסקינג, אבל בפועל הקשב שלנו הוא חד–ערוצי 
ורק דבר אחד יכול לעבור דרכו. אנחנו מקפיצים את הקשב שלנו מדבר לדבר וזה פוגם בשלמות 

החוויה שלנו, מכיוון שאנחנו בולעים את החיים, אבל לא באמת טועמים אותם"

שמים את הלב
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ד"ר אסף פדרמן: "אנחנו מאמנים את עצמנו לשים לב באופן לא שיפוטי 
למה שעולה ברגע. תוך כדי תרגול אנחנו יוצרים חלל פנימי שבתוכו מותר 

להרגיש מגוון רגשות, טובים ולא טובים. כמו מצבים לא נעימים פיזית כגון 
גירוד, גם מצבים לא נעימים פיזית ורגשית משתנים וחולפים בסופו של דבר. 

במיינדפולנס אנחנו מלמדים את עצמנו את כל הרפרטואר של להיות אדם. 
אנחנו רוצים להיות במגע עם מציאות החיים בצורה ערה ונוכחת"

שמים את הלב

שנבנו במשך שנים רבות, שהפכו להיות 
חלק מהטבע האנושי שלנו. למשל, דאגות 

עתידיות או חפירות בדברים שליליים שקרו 
בעבר נפוצות מאוד וחלק ניכר מזמננו 

מושקע בהן. דאגנות יתר הופכת לחרדה, 
ומחשבות על העבר עלולות להפוך לדיכאון. 

המוח האנושי יודע לחשוב ולהריץ תסריטים 
בראש. יש לזה יתרון הישרדותי, אבל אין 

זה מקדם את רמת האושר שלנו. זה הטבע 
של המוח ובזמן מדיטציה אנחנו חשים בזה. 

הפניית תשומת הלב למה שקורה עכשיו לגוף 
מאפשרת מיקוד, וזהו אפקט אחד של אימון 

מיינדפולנס. כשעושים זאת שוב ושוב, זה 
שובר את הרצף של המחשבות. כשמתמקדים 

למשל בנשימה לאורך שש-שבע נשימות, 
בזמן הזה המוח אינו עסוק בדברים אחרים. 

הקשב שלנו נמצא עכשיו ברגע הזה ולא בעבר 
או בעתיד, והמערכת הפיזיולוגית נרגעת 

מעט ונוצר מעין אי של שקט. זו חוויה של 
מנוחה, שהיא כשלעצמה דבר חשוב ומעצים, 
ובאמצעות תרגול קבוע אפשר להגדיל אותה 

ולהפוך אותה לזמינה". 
אפקט נוסף לדבריו הוא המפגש לא רק עם 

הרגיעה, אלא גם עם נוכחות. "תחושות הגוף 
והנשימה נוכחות בגוף שלנו תמיד. הן משאב 

זמין שאפשר להתחבר אליו בכל מצב, גם 
בזמן אתגרים. הגוף נוכח תמיד בכאן ובעכשיו, 

לחשוב על כך, רק נעיר את עצמנו יותר. 
"כשאנחנו עצובים איננו רוצים להרגיש את 

זה. כשאנחנו 'חופרים' לעצמנו על העצב, 
אנחנו מחזיקים עוד ועוד באותם דברים 

שאנחנו רוצים להיפרד מהם. אי אפשר לא 
לחשוב על משהו, וכשזה תוכן שלילי הוא 

משפיע עלינו לרעה. האימון במיינדפולנס 
מאפשר לנו לפגוש את הטריטוריות הלא 

נוחות שלנו ממקום של הכלה. למשל, אם 
מגרד לנו תוך כדי, אין זה נעים אבל אנחנו 

מאפשרים לעצמנו להרגיש את התחושה הלא 
נוחה במלואה. איננו בורחים ממנה, אלא 

מביאים לשם סקרנות, עד שבסופו של דבר 
היא חולפת מאליה בדרך כלל". 

חלל פנימי
"המיינדפולנס היא דרך להגדיל את המודעות 

למה שקורה לך ומסביבך ברגע הזה, ולבחון 
את זה בלי להיות ביקורתי או שיפוטי", אומר 

ד"ר יוסף לריה, פסיכיאטר ופסיכותרפיסט, 
מומחה בפסיכותרפיה דינמית, בטיפול דינמי 

קצר מועד, בטיפול קוגניטיבי–התנהגותי 
ובטיפול דיאלקטי–התנהגותי,  מנהל 

מחלקת המיון והשהייה במרכז לבריאות 
הנפש שלוותה ומנהל מכון שלום, שהכניס 

את המיינדפולנס כחלק מתוכנית טיפול 
דיאלקטי–התנהגותי )DBT( לפני יותר מעשר 

שנים, הן לצוות המטפלים והן למטופלים 
במרכז שסובלים מהפרעות נפשיות קשות. 
"אני משתמש בכלים האלה בחיי מדי יום, 

והצלחתי בעזרתם לשנות דפוסים שהפריעו 
לי כגון נטייתי לשכוח היכן הנחתי את 

משקפי הראייה שלי. הרגלתי את עצמי 
לשים לב היכן אני מניח אותם דרך קשיבות 
ותשומת לב לרגע שבו אני מסיר אותם, וכך 

פתרתי את הבעיה".
הטיפול במרכז נעשה בחלקו באופן פרטני 

וחלקו בקבוצה. "הוא עוזר לרוב המטופלים 

והוא מעבר לסיפור ולנרטיב שאנחנו רגילים 
לספר לעצמנו. אם אנחנו מצליחים לצאת 

מהסיפור ולהתחבר למשהו אחר, כלומר 
להיות נוכחים, אנחנו נמצאים בטריטוריה 

אחרת. הרגעים האלה, שבהם אנחנו במגע 
עם מה שקורה עכשיו, הם הרגעים האמיתיים 

היחידים בחיינו; הם החיים. ואולם, בשגרה 
שלנו נדיר שנהיה במגע עם זה, וככל שנצליח 

להיות נוכחים יותר בתרגול, נהיה נוכחים 
יותר גם בחיינו. ילדים, למשל, רגישים מאוד 
לנוכחות ולתשומת לב ומרגישים אם אנחנו 
איתם או שאיננו בקשב. כשיש קשב אמיתי 

הקשר שלנו עם הילדים מתחזק. התרבות 
שלנו מטפחת מאוד את הסחות הדעת, ואילו 

אימון המיינדפולנס הולך נגד הזרם. כשאנשים 
מזהים את חוסר הנוכחות שלהם וסובלים 
ממנו, הם רוצים להחזיר את הנוכחות וזה 
חלק מסיפור ההצלחה של המיינדפולנס. 
האפקט השלישי, לדבריו, הוא מפגש עם 

הצדדים הלא נעימים של חיינו. "התודעה 
שלנו מנסה כל הזמן לברוח מדברים לא 

נעימים לנו, שאיננו רוצים להיות איתם במגע. 
הנטייה להיאבק בזה ולברוח מזה יושבת 

על מנגנונים בסיסיים מאוד שלנו. ואולם, 
במצבים פנימיים כגון מחשבות, רגשות 

ומצבי תודעה, אין זה עובד. למשל, אם ננסה 
להירדם כשהתודעה שלנו מוטרדת ונתחיל 
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להפחית התנהגויות אובדניות, ומלמד אותם 
להפוך את חייהם לשווים". 

לשאלה החוזרת מדוע דווקא המיינדפולנס 
הצליחה להיכנס להרבה תחומים כשיש 

מאות שיטות שונות של מדיטציה, משיב ד"ר 
לריה כי "זוהי אדפטציה נוחה, שאינה דורשת 
תרגול והעמקה כפי שדורשות שיטות אחרות 

כגון הוויפאסנה. היא גם נוחה לתרגול 
ביום–יום ומשתמשים בה לטיפול גם בבעיות 

כגון קשב וריכוז, דיכאון והפרעות אכילה". 
לדבריו, החלק הלימודי מתאים לכל אדם, 

מסייע להפחית בלבול ולהבחין בין המציאות 
למחשבות ולרגשות שלנו, משפר את 

המודעות למה שקורה אצלנו ואצל אחרים 
ועוזר למצות את חוויית החיים באופן מלא 
יותר. "כשאנחנו צופים בטלוויזיה ואוכלים 

בו בזמן, אנחנו מפספסים גם את זה וגם 
את זה. יש בחברה במערבית אשליה של 

מולטי טסקינג, אבל בפועל הקשב שלנו הוא 
חד–ערוצי ורק דבר אחד יכול לעבור דרכו. 

אנחנו מקפיצים את הקשב שלנו מדבר לדבר 
וזה פוגם בשלמות החוויה שלנו, מכיוון 

שאנחנו בולעים את החיים, אבל לא באמת 
טועמים אותם", אומר ד"ר לריה. 

"אנחנו מאמנים את עצמנו לשים לב באופן 
לא שיפוטי למה שעולה ברגע", מסכם ד"ר 

פדרמן. "תוך כדי תרגול, אנחנו יוצרים חלל 
פנימי שבתוכו מותר להרגיש מגוון רגשות, 

גם טובים וגם לא טובים כגון עצב ופחד. כל 
הרגשות לגיטימיים באותה מידה, ואנחנו 

גם חווים את האופן שבו הם זזים, חולפים 
ומשתנים. כמו מצבים לא נעימים פיזית 
כגון גירוד, גם מצבים לא נעימים רגשית 

ונפשית משתנים וחולפים בסופו של דבר. 
למעשה, במיינדפולנס אנחנו מלמדים את 

עצמנו את כל הרפרטואר של להיות אדם. זה 
מה שמייחד מיינדפולנס משיטות מדיטציה 

אחרות, שעוסקות בבריחה וביצירת עולם 
חלופי. במיינפדולנס זה להפך, אנחנו רוצים 

 להיות במגע עם מציאות החיים בצורה
ערה ונוכחת".

בקורס מלמדים את העקרונות האלה 
דרך כלים שונים - בהליכה, בשכיבה, תוך 
כדי צחצוח שיניים, בזמן האוכל - מכיוון 

שהמטרה היא להרחיב את האפשרויות שלנו 
וליישם אותן גם בחיים עצמם, ולא רק בזמן 

מדיטציה ותרגול של 20 דקות ביום. כל 
רגע עצמו, על פי עקרונות אלה, יכול להיות 

מדיטציה, אם אנחנו נוכחים בו. לפיכך, חדר 
הכושר האמיתי שלנו הוא חוויית החיים 

עצמה, כל דבר שאנחנו עושים. 
מרכז מודע, שהוקם על ידי לויט בן–נון 

ופדרמן, הוא הגוף האקדמי היחידי בארץ 
שאינו רק מעביר קורסים אלא אף מכשיר 

מורים למיינדפולנס בתוכנית מסודרת. 
ההשתתפות בקורס MBSR דורשת מחויבות 

והשקעת זמן בתרגולים היום–יומיים 
שנלמדים. להפתעתי, גיליתי שפיתוח יכולת 

"קשיבות מודעת" אפשר בזמן קצר יחסית 
גם למי שקשה לה להתרכז, כמוני, וזאת 
על ידי תרגול ואימון שיטתי, בדיוק כמו 

שמפתחים שריר בחדר כושר.
חשוב להדגיש כי "האימון של המיינד" 

אינו מטרה כשלעצמה. מכיוון שזוהי אחת 
משיטות המדיטציה הנחקרות ביותר באופן 

מדעי, אפשר לומר שמטרת התרגול היא 
לסייע לראות דברים בבהירות גדולה יותר, 

ללמוד להתמודד עם אתגרי החיים ברוח 
שלווה יותר, להוריד את רמות המתח בחיים, 

לאפשר מגוון רחב יותר של אפשרויות 
תגובה והתייחסות לאירועים שמתרחשים 

בחיים, לבצע שינויים בדפוסי החשיבה 
ולסגל הרגלים והתנהגויות חדשים שישדרגו 

כל תחום שרוצים.

***
גישת המיינדפולנס, כאמור, זוכה לתהודה 

עולמית ומוכיחה את עצמה כבעלת ערך 
רב כדרך מעשית לשינוי מבני חשיבה, 

תודעה ורגש. לפיכך אני ממשיכה להשתמש 
בכלים שלה גם לאחר סיום הקורס. בעיניי 

היא מציעה דרך מעשית ליצירת שינויים 
בתחושת הרווחה שלנו ובתפקוד היום–יומי. 

כל מי שעוסק במקצועות העזרה והטיפול 
באחרים, חייב את זה קודם כל לעצמו, 

 להתפתחות האישית שלו ולהעשרת
ארגז הכלים שלו בכלים עוצמתיים 

המסייעים לאחרים.
אסיים בנימה אופטימית במילותיו של ד"ר 

 Full Catastrophe" קבט–זין מתוך ספרו
Living". הוא אומר משהו שכדאי לכולנו 

לזכור, במיוחד ברגעים של קושי ואתגר 
בחיים: "כל עוד אתה נושם יש יותר בסדר 

וטוב בחייך מאשר רע ולא בסדר". 

nir_k@hotmail.com .ניר קראוזה

 goo.gl/3KKQjv .סיגל ששון

אתר מיינדפולנס של ד"ר אסף פדרמן. 

mindfulness.co.il
www.mindbody.co.il .ד"ר נמרוד שיינמן

מכון שלום, ד"ר יוסף לריה.

www.dbt-shalom.com
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