ראמרתי ,שתמיד רציתי שתהיה לי ילדה עם שיער בלרנדי·
ג'ינג'י כמר שלה .היא הביטה בי ראמרה :ייאם תסעי לחיפה,
תרכלי לקבל ילדה כמרני ,בת חמש רחצי".
היתה

זר

הפעם הראשרנה שדררית הזכירה את העיר חיפה,

שם גדלה במשך ארבע שנים במערן לילדים רשם אימצר ארתה

האסרציאצירת שזה מעררר .אל תחששר להשתמש במילים,
שכבר נאמרר על·ידי אחרים".
המילים שנשמער היר :אפרר ,טבעי ,מפרתל ,צפרף ,רך ,קשה,
מסרב,ן אררג ,חרטים ,מחרספס ,קל ,משתנה ,משעמם ,דק,
מכרער ,גמיש ,תסברכת ,למשרך ,מעררר תמיהה ,ערברביה ...

הרריה ,כשהיתה בת חמש רחצי שנים.

אחרי פגישה זר יכרלנר שתינר לצלרל אל עברה של דררית
רפחדיה.

משחזרה הפקעת אלי ,השרריתי ארתה לחיים עצמם ,היכרלים
להירת אפררים ,טבעיים ,פשרטים ,מארכלסים בצפיפרת,
גמישים אר מלאי קשיים ,משתנים תדיר" .אני מאחלת לכל
אחד מכם ,שתהיר מסרגלים לטררת מהחרט המסרבך פתיל,
שירליך אתכם בדרך החיים המלאה חתחתים".

החיט הסביר
שעה

שישבתי במיפגש

האחררן

עם

קברצת מררים ,שעמדר

לסיים שלשו שנרת לימרדים ,נטלתי פקעת חרטים רהחזקתי
ארתה ,כדי שהכל יראר ארתה .
"נעביר זאת מאשי לאיש ,רכל מי שיקבל את הפקעת ,חייב
למצרא מלה ,שתתאר אר תבטא את התחרשה שלר אר את

החרט הסברך הרא גם דימרי מרעיל בתראפיה בתנרעה .סבך
קשרים הלא דרמה למצב הנפשי של מי שמבקש עזרה.
לעיתים אתה מסתבך ברשת ראינך יכרל להשתחרר ,כדי
לפערל בצררה חירבית .תראפיה בתנרעה רמחרל ,יחד עם
השתתפרת ריגשית·תנרעתית רהערכה פסיכרלרגית ,עשריה
לשחרר את הקצררת הנסתרים רלאחרת את החרטים שנקרער
במרקם חשד.

•

חשיבה חזותית
מאת רית אשל
אנחנר חיים בשני ערלמרת  :כשהעיניים פקרחרת שורלחרת
מבטן החרצה  -אנר מסתכלים בערלם החיצרני ,ראילר כשאנחנר
רגרעים רהגרף משרחרר ,צפרת רערלרת מחשברת הלרבשרת
רפרשטרת צררה .הנרפים החיצרניים מתחלפים בנרפים פנימיים.
רשימה זר אקדיש לערלם הפנימי .
לכל אדם ערלם פנימי ,שהרא מכלרל כל מה שראה ,התנסה
בר בעבר ,ערשה בהררה ,רשראף אליר אר חרשש מפניר בעתיד.
המסך הדמירני יררם לפעמים בחלקר האחררי של הראש ,אר
במרכז המצח ,אר ממש לפני העיניים ,כשהן עצרמרת אר
פקרחרת .כאשר הגרף רגרע רמשרחרר ,הזרמים במרח מאיטים

את מהיררתם רהעין החיצרנית יכרלה להתחלף בעין הפנימית .
זה מאפשר לנר להתברנן בערלם החיצרני עם עצומת רגישרת
החרשים של העין הפנימית :להבחין בירתר פרטים ,לשמרע
רלהקשיב לקרלרת הדרממים ,לרארת ברמה חרשית חדשה את
הקרמפרזיצירת ,שהחי רהטבע צרר .

לכל האנשים יש דמירן ,אך לפעמים ,מחרסר שימרש" ,שרירי·

הדמירן" מתנררנים .אחת השיטרת לפתח את הדמירן רלשלרט
בר היא על·ידי תרגילי· דמירן .להלן מספר תרגילים שכל אחד
מהם מטפל בהיבט שרנה של הנרשא.

התרגיל הבא מפתח יכרלת ראשרנית לרארת תמרנה מברקשת.
ככל שירתר חרשים מעררבים בנעשה ,תהיה התמרנה ברררה
ירתר .על המתרגל להפעיל בדמירן את כל החרשים הקשררים
למצבים הבאים ,בזה אחר זה:
 . 1ילדים צרחקים תרך כדי משחק

.2

מגע פרררה

 . 3מקלחת קרה
 .4טעם לימרן
 . 5ריח עלים שררפים
 .6תחרשת רעב
לא מספיק להירת מסרגל לרארת תמרנרת ,כי אם חשרב להירת
מסרגל לשלרט בפעילרת שלהן  .לדרגמא:
 . 1לנשרם אל תרך החזה עלים יבשים; לשמרע ,לחרש רלרארת
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ארתם מתערפפים בבית"החזה; לנשרף הכל החרצה.
 . 2לנשרם אש אל בית-החזה; החזה מתמלא באש; לנשרף את
האש החרצה; לנשרם פנימה עצים יבשים רלהבעיר מדררה
בחזה; כשהמדררה דרעכת ,לנשרף החרצה את העשן·
בשלב ירתר מתקדם אפשר לנסרת תרגילים קשים ירתר רעל-
טבעיים .למשל:
 . 1חתרל נרבח
 . 2מים זררמים במעלה ההר
 . 3חתרל משנה צבעיר מכחרל ליררק ,לכתרם
 .4להגדיל את חציר הימני של חברך רלהקטין את חציר
השמאלי; לנתק ביניהם; החצי הגדרל יסתרבב במרחב
באיטירת במסלרלים עגרלים רהחלק הקטן יתקדם במהיררת

לקבל העשרה רהשראה מה Gesta1t -של הדמרת רלא מהרכב
פרטי הפרטים הגשמיים שלה .ה"גשטאלט" היא מרנח גרמני
מקרבל בפסיכרלרגיה ,שמרבנר ירסבר להלן :הפסיכרלרגים
הארס טריים רהגרמניים שפעלר בסרף המאה ה  19-מצאר ,שכל
דמרת ריזראלית היא ירתר מאשר סתם ציררף חלקים רפרטים,
אלא יש לה גם כרח פנימי ,בדרמה לשדה מגנטי המחזיק את
הפרטים ביחד  -יש לה "גשטאלט" .כדי להבהיר זאת אביא
דרגמא פשרטה :נעימה מלרדית מסריימת מררכבת משישה
צלילים .ששת הצלילים הם פרטים .אפשר לנגן את המלרדיה
בסרלם מג'רר ,מינרר ,בגבהים שרנים ,לשנרת את משקלה,
אך עדיין רלמררת כל השינריים האלה ,נמשיך לשמרע רלזהרת
את השיר .המלרדיה במקרה זה היא ארלי ארתר שדה מגנטי,
ה"גשטאלט" שמאחד את המשפט למבנה .

בקררים ישרים רמזרגזגים.

האמנרירת הפלאסטירת גילר מכבר את מאגר הערשר הקיים
בהסתכלרת מתחת למעטה החיצרני .נסה לדמיין כיצד נראית
כף היד מתחת למעטפת הערר ,מתחת לשרירים רכיצד מתגלה
השל.ד בשלב זה נעזר הדמירן בידע רבזכררן .כאן יש שילרב
של ראיה חיצרנית רפנימית בר זמנית.

דרגמא מעניינת לדר-שיח בין המרח רהדמירן הרא כאשר
מסיברת שרנרת יש מחסרם רהדמירן לא ררצה לציית לרצרן
המרח .למשל ,אני מבקשת לרארת בדמירני כרבע אדרם,
רמצליחה לקבל רק כרבע כחרל .במקרה כזה אתן הרראה
לדמירן לקשט את הכרבע הכחרל בפרח אדרם ,אחר-כך ארלי
בנקרדרת אדרמרת ראחר-כך בשלבים רבהדרגה אצבע את
הכרבע לאדרם.
במחקר שעשה הפסיכרלרג  Binetעל שחקני שח-מט מפררסמים
הסתבר ,שהם מסרגלים לשחק בדמירנם משחקים שלמים.
החלק המעניין רהחשרב לנר כאמנים הרא ,שהתגלה שהם
אינם רראים את כלי המשחק שלהם בדמרתם המציארתית,
כי אם כ"מיקרמים של כרח רקררים של אנרגיה" .כלרמר,
שאפשר לעברד עם הדמירן גם בדרך מרפשטת ,רזה מאפשר
שימרש במאגר הדמירן על רמה הרבה ירתר גברהה .אפשר
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הפשטת הדמרירת היא דרך טרבה לחיפרש רפיתרח רעירנרת
חדשים ,הירת רהיא מאפשרת חרפש למציאת אנאלרגירת בכל
שטח אחר ,למררת שלפעמים אין כל קשר הגירני בין התחרמים
השרנים .המקשר ביניהם הרא משהר נסתר ,שנרצר בתהליך
תת"מרדע .נקרדת הקישרר היא בערמק ,מקרם שם שרלטים רק
רגשרת רתחרשרת .התהליך הרא דינאמי ,אך לא ארטרמאטי.
מרכרת התרפעה כשקיימת בעיה שררצים לפתרר ארתה ראין לה
פתררן,

ייחיים

תקרפת

מה"

עם

הבעיה רמרכיביה .הפתררן

דררקא יתגלה ,קררב לררדאי ,כשהמחשבה המברקרת נכנסה
למרגרע .קשר דמירני אר אסרציאטיבי כלשהר יקשרר את נרשא
הבעיה עם משהר אחר.

אי-אפשר לסיים את המאמר מבלי להקדיש מספר מילים
לשימרש בדימרי לשיפרר היכרלת הטכנית .חכמי המזרח ידער,
שכדי לבנרת כרח בשרירים צריך לבצע את התרגיל פעמים
ספרררת ,לאט מארד רבריכרז מקסימאלי ,רזאת כדי לאפשר
לעין הפנימית לרארת ,כיצד השרירים מפעילים את העצמרת
רכיצד התנרעה היא פרעל-ירצא של הדימרי .יש לשלרח Prana
אל ארתם שרירים ערבדים .עם התרגרל ,לא רק השרירים
יתחזקר ,אלא הם יקבלר גם עיצרב נאה ,שהעין מבקשת
•
לרארת.

