חינור למחול יצירתי בתראפיה בתנועה

מאת עדה לויט ונירה נאמן

שתי מחבררת רשימה זר עבדר שנים רברת כמחנכרת ,רקדנירת,

כרריארגראפירת רתראפיסטירת בתנרעה בתחרם רחב של גישרת
תנרעתירת .מצאנר את הטרבים במררים בתלמידינר ,בחינת
מכל מלמדי השכלתי רירתר מכרלם מתלמידי.
בעברדתנר עם ילדים רברגרים מטררתינר הן :הבגרת המדוערת
הגרפנית; יצירת תדמית"גרף עצמית חירבית; פיתרח הרגישרת

לעצמר רלזרלת ,תרך הרחבת משוגי הביטרי הלא"מילרלי רמתן
צררה לדחף הביטרי העצמי.

משיעברדר ל'אין ברירה' רמעלה ארתר לדרגת זה המשחק".
אר כפי שארמר שילר :ייהאדם אנשוי במלרא מרבן המלה רק
שעה שהרא עסוק במשחק( 2 )".

היבט נרסף של המחרל היצירתי הרא פיתוח הדמיןו" .הדמירן
הרא מניע חזק בירתר בחייר של הילה רעלינר ליצרר אררירה
ראת היחס הנכרן ,על מנת שהילד יחרש בטחרן רלהציג לפניר
חרמרים בצררה שתעררר את תיאברנר ליצרר; לא תרך מתן
הררארת ,אלא על"ידי הפניית תשרמת"לבר לכיררנים אפשריים
חדשים בפעילרתר( 3 )".

כל אלה מקנים לשיעררים שלנר ערך תראפריטי במרבנר הרחב
בירתר של המרשג .אבל אנר מדוערת לכך ,שבמסגרת טיפרל
תרא פריטי מרגדר  -תחרם שבר הרבינר לעסרק ב"  1Sהשנים
שחלפר  -קיימים גם הבדלים רגם דמירן בין הרראת מחרל

היבט שלישי הרא המדועות לגרפנר ,חלקיר השרנים רהתיחסרתם
זה לזה רההתיחסרת בין גרפנר לזה של הזרלת .הגרף נעשה
לכלי משרכלל ,המפיק נעימרת שרנרת בעזרת השימרש במשקל,

תנרעה .הירת רשתינר ערסקרת בר"

בכרח רבצררה .תקשררת בעזרת גרפינר ,תרך שימרש בתנרעה,

זמנית בשתי הצרררת הללר של פעילרת תנרעתית ,אנר חשרת
בצררך להבהיר את השרני רהדמירן הזה רלהגדיר את התהליך
ההדדי ,המעשיר את שני ההיבטים של עברדתנר.

מגע רקשר"עין זרכה לטיפרח .אנר משתחררים רמס רגלים ביתר
קלרת לבטא רגשרת ,רעירנרת רתפיסרת .אנר נעשים פתוחים
ירתר רמדועים ירתר לזרלת.

יצירתי רתראפיה בעזרת

מחול יצירתי
המררה למחרל יצירתי משמש כמאיץ ,הירזם דרכים חדשרת
לביטרי רתנרעה במחרל; מספק גירריים בצררת דימריים ,חפצים,
מבני"תנרעה ,מרסיקה רכר '.כל אלה ערזרים בביטרי עצמי דרך
האילתרר .המטרה הסרפית היא הכרת האמנרת ,הפיכת
הטכניקה לשפה ריצירת התנסרת אסתטית.
שעה שאנו דנים בהיבטים השרנים של עברדתנר ,יתברר מיה
שחלק ניכר מעברדתר של המררה למחול יצירתי כרלל חרמרים,
שיש להם שימרש במסגרת התראפיה .ארלם בררר כמר כן,
שללא מיקדו היבטים אלה בצרכיר הספציפיים של כל משתתף,
אין הם עשרייס להררת תראפיה כשלעצמה.
אחד ממרכיבי המחרל הציירתי הרא המשחק  -משחק ברעירנרת
רחפצים .המשחק ערזר לנר לבטא רלהחצין את מחשברתינר
ררגשותינר .אם נבקש להעפיל אל יצירה דרך האילתרר,
חייבת התנרעה להירת מלררה בהנאה שבמשחק" .רק תרך

משחק מסוגל הילד אר הברגר להירת יצירתי רלהשתמש במלרא
אישירתר ,ררק דרך היצירתירת מגלה הפרט את עצמר( 1 )".

"הפעילרת

היצירתית

של

הדמירן

משחררת

את

האדם

המוסיקה מספקת פן נרסף ,לא רק כמערררת את חשק התנרעה
אלא גם כגשר רהתררדערת לתרברירת אחררת .רהיא מקלה
עלינר לתאם בין המיקצב הפנימי שלנר למיקצבים של הערלם
החיצרן .רהיא מרחיבה את יכרלת הביטרי העצמי שלנר) .במחרל
היצירתי המרסיקה אינה תמיד מרכיב הכרחי ,אבל אימפרלס
קיצבי כלשהר נחרץ(.
בכל עברדתנר בתחרם המחרל היצירתי ,אנר מדגישרת את
האילתרר כקרש"קפיצה ,ממנר אנר צרללים אל היצירה
המקררית.

תראפיה תנועתית כמחול
"כל אמנרת היא ,בעצם טבעה ,תראפריטית .אבל התראפיה
היא תרצר"לררי של האמנרת ,לא עצם מהרתה .כדי שהערך
התראפריטי הטבעי של האמנרת יברא לידי ביטרי ,יש צררך
להתייחס אליר כפי שהרא( 4 )".

הערסק בתראפיה בעזרת מחרל הוא ,בעצם ,תשלרבת של
מדרי,ן מתררך ,משתתף ,מררה רירעץ .הרא מביא עימר לא רק
את הנסירן רהידע שלר כמחרל רתנרעה ,אלא מכלרל שלם של
מירמנרירת.
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על מנת להירת מסרגל לעזרר לחניכיר ,עליר להירת מארמן
בהבנת שפת-הגרף רלקררא את תנרעתר של החניך .אין כל
אפשררת לעררך אבחנה נכרנה ללא היכרלת לפענח את
המסרים,

המגיעים

מרצפנים

בשפת-הגרף.

שעה

שהמסר

המילרלי עשרי להירת  ,A-B-Cיתכן רהגרף משדר אלינר
 - X-Y-Zתנרעתר של החניך עשרירת לסתרר ,לשנרת אר
להצביע על בעירת אר קשיים בצררה ברררה הרבה ירתר
משפת-המילים.
על המדריך להבין את התפתחרתר הרגשית ראת ההפרערת
הנפשירת שלר ,כדי לבסס את האבחנה ,הנעשית על סמך
התנרעה .כדי להתקרב אל החניך יש הכרח בהבנת התנהגרתר.

אין כל צררך בכך ,שהמדריך לתראפיה בתנרעה יחפש לר
רעירנרת ירצאי-דרפן ,כדי לעדוד תנרעה .ייעל המררה ראשית
כל לגשת אל החניך מהנקרדה בה נמצא החניך")  (. Sעלינר
להתחיל במרכר ,בתחרם בר חש החניך בטחרן רב ירתר ,רבהדרגה
לעברר לאיזררים פחרת מרכרים לר ,של עצמר רשל סביבתר.

על-ידי חיזרק מרדערתר העצמית של החניך ריכרלתר לשלרט
בתנרעתר ,נרכל לעזרר לר לחרש רלהתיחס בצררה חירנית ירתר
אל תדמית הגרף העצמית שלר רכלפי עצמר בכלל.

גרפנית

עצמית,

רמחרסר

בהתנסרת

תנרעתית

ירתר

מאשר

מפגמים בתחרם היחסים הבינ-אישיים ,זקרקים לתמיכה רבה,
כדי שיחלר לנרע רלהתגבר על אי-בטחרן קיצרני ררגשי-ברשה
בשל תדמית-הגרף שלהם ראלה שעדיין אינם מסרגלים לתפקד
במסגרת קברצתית  -כרלם יזדקקר לעברדה אינדיררידראלית( 8 )".

במחרל היצירתי אנר משתמשים לעיתים במרסיקה כבגררם
מעררר ראפילר "מרגיז" .לערמת זאת בתראפיה מרטב להתחיל
ממרסיקה מרכרת ,נעימה לארזן רבעלת מקצבים קברעים.
מרסיקה מרכרת מרסיפה בטחרן רחזרה עליה מרבה רדארת.
אם נרשה למשתתפים עצמם לבחרר את הה קלטרת ,תגבר
תחרשת השייכרת שלהם .לפעמים נרצה להשתמש במרסיקה
בלתי מרכרת רצלילים זרים .אבל את זאת יש לעשרת רק אחרי
הכרות ממושכת עם החניכים ושיקול ,שיצדיק את התגרברת
שאינן ידרעות מראש ,שצלילים אלה עלרלים לגררם.
במחול היצירתי אפשר להקדיש כמה רכמה פגישרת לעיסרק
בנרשא אחה עד שמגיעים לפיתוח מלא של הרעירן .בתראפיה
התנועתית כל פגישה עשריה להקיף נרשאים רבים והמדריך
חייב להסתגל במהירות למעברים בין רעירן לרעירן.
שעה שבמחרל היצירתי הצררה הסרפית המתקבלת נודעת לה
חשיברת רבה ,הרי שבתראפיה מעסיקה ארתנר צררת התנועה

דרך גרפר ירכל החניך לבטא את פחדיר ,שמחתר ,חששרתיר,
כעסר אר חשדרתיר רלשחרר רגשרת ,שהיר חבריים זמן רב.
איננר צריכים לחששו לעררר מרבצם רגשרת ,כדי שאלה יבראר
לידי ביטרי .זהר סיכרן מחרשב ,אבל רק אם רגשרת אלה יצרפר
על פני השטח ,נרכל לעזרר לחניך להבין את התהליכים
שחלים בר.
המדריך הרא בר-זמנית המכררן רגם פעיל בעצמר במפגשים.
עלינר לדעת איך לחלרק את הרגשרת ,איך לחרש בצררה
קינסתטית רהגירנית מה מתרחש בחניך רלהתאים את עצמנר
לגל ,בר הרא משדר אלינר .מריאן צ'ייס רראה את תפקידר של
המדריך בתראפיה כ"עידרד

האינטראקציה,

כהאצה נחרצת

של תהליך האינטגראציה בין הגרף רהתרדעה (6 )".בר בזמן
המדריך הרא גם מנהיג ,ר"האמרן שהחניך ררחש לר קרבע
במידה מכרעת את רמת מעררברתר .הרא זקרק לחיזרק מתמיד
של בטחרנר ביכרלתר של המדריך לטפל בכל רגש אר מצב

שצירפר ,רעליר להגיב על צרכיר המיידיים של החניך רלאר
דורקא לפערל לקראת מטררתיר שלר בטיפרל בקברצה רבפרט

אך ררק כאמצעי לעידרד דימויים שבמחשבה רבתחושה,
לפיתרח הרגש רהמרדערת העצמית של החניך  -המרליכים
לשינריים בגרפר רנפשו .בתראפיה התנרעתית הקהל הרא
ה"אני".

התרצר אינר המחרל שנרצר ,אלא התגרברת הרגשירת של החניך,
הבארת לידי ביטרי בדרכי חשיבה ,תחרשה רמרדערת חדשרת,
שבעזרתן הרא לרמד לקחת סיכרנים על עצמר ,לקבל את עצמר
כמרת שהרא רלהתמרדד עם מציארת החיים.
על מנת לבאר את האמרר כאן ,נתאר מדגם לא גדרל מעברדתנר,
תרך שימרש במחרל היצירתי כבכלי תרא פריטי .הדרגמא
הראשרנה

ערסקת

בעברדה

עם

חפצים,

המרסיפים

בטחרן

רתמיכה :זה המפחד לנרע ,עשרי לשכרח את פחדיר ,שעה
שהרא מניה חפץ .

הבלון

המטרפלים )"( 7 .

על כל פגישה להירת מתרכננת על בסיס הידע התיאררטי
שנבחר כדי לענרת על צרכיר של כל חניך .הבסיס התיאררטי
משמש מסגרת ,שבה מתחשב המדריך בדינאמיקה של התנהגרת
החניך רעליה להירת גמישה דיה ,לאפשר שינריים התראמים

אנר נרהגים להשתמש בבלרנים בגדלים רצבעים שרנים ,הן
עם מברגרים רהן עם ילדים ,למטררת הבארת:
 . 1שימרש בנשימה  -כמה נשיפרת אתה צריך ,כדי לנפח
בלרן? נסה לנפח במירב מספר הנשיפרת אר השתדל

לעשרת זאת במעטרת ככל האפשר .בעברדה עם ילדים

את צררכי החניך הספציפיים.

.2
שעה שמחרל יצירתי נלמד על-פי ררב בקברצרת ,תראפיה
בתנרעה אפשר להפעיל גם במסגרת עברדה פרטנית רגם
בקברצה" .מטרפלים הסרבלים מבעירת הנרבערת מתדמית
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.3

קטנים מארד אנר מנפחים בלרנים דמירניים.
רגישרת רמרדערת לתדמית הגרף  -רקרד שעה שאתה
מחזיק את הבלרן סמרך לראשך ,הכתף ,הירך אר הבטן.
קראררדינאציה של תברעה רתחרשת קלילרת  -העף את
הבלרן בעזרת חלקי-גרף שרנים )הראש ,הגב ,היד רכר'(.

.4
.5

תיאוס עם אחרים  -שעה שאתה רוקד עם הבלון ,שחק
את משחק "הצמד אל שכנך".
יצירת צורות  -דמיין לעצמך שאתה בלון! כך אפשר
להתנסות בתחושות שונות :אני נושף ומנפח אותך; אני
מנפח אותך ,ותהיה בלון ענקי; אתה מרחף והרוח מרימה

.6

אותך בעדינות עד לשמיים.
מגע ורגישות לשינויים בגוף  -אשים טלאי על החור,
אבל הטלאי לא מודבק היטב והאוויר יוצא ממך לאט
לאט ,אבל המשך לרקוד כל עוד יש אוויר בפנים.

ריקוד עם בלון ללא מתן כיוון מוגדר מזמין כל מיני תנועות
ושעה שקבוצת חניכיס סובלת מקשיים טכניים 'תנועתיים,
הבלרן עוזר מאין כמוהו לשחרר ארנגיה ולמצוא דרכי'תנועה
חשדות.

אולם השימוש בבלונים במסגרת עבודה תראפויטית מצריך
כיוונים ברורים של מחשבה ,כדי שגניע למטרה שהצבנו
לעצמנו .להלן שלוש דוגמאות ,בהן שימש בלון כאמצעי
בעברדה פרטנית.

תאיר מקרה מס'

תומר המשיך בהרצאתו על בזבוז כספים והנושא נדחה
הצידה.

שבוע אחר'כך הביא תומר חבר שלו לפגישה )אני מרשה
לחניכים להביא אורח כל  5-4פגישות( .תומר הסביר לאורח
שלו ,שזה מקום בו מותר לפוצץ בלונים ,ואחרי שביצענו את
תרגילי'הפתיחה שלנו על קורת שיווי'המשקל ,שני הילדיס
מיהרו לנפח  22בלונים .חברו של תומר ביקש רשות לפוצץ
בלון ,ישב עליו בכוח והבלון התנפץ בקול גדול .שני הנערים
צחקו בקול והמשיכו לצחוק ,שעה שהם שיחקו ביתר הבלונים
והוציאו את האוויר מכולם.
בפגישה הבאה תומר ניגש ישר אל הבלונים ,כשהוא במצב'
רוח מרומם ,ניפח אותם וחזר על הרצאתו על בזבוז הכספים.
במשך ההרצאה הוא ניסה כמה פעמים לשבת על בלון ,אבל
בכל פעם קפץ לאוויר ,כאילר נעקץ על'ידי דבורה .במשך זמן
ממושך הוא ישב שוב ושוב ,ואני דרבנתי אותו בהערות כגון:

"אין לך כוח?" "אינך יודע איך להשתמש במשקלך?" אחרי
זמן די רב הבלון התפוצץ ,סוף סוף .תומר צחק צחוק היסטרי.
שחרור זה לווה מיד במשחק ,בו תרמר עיבצ צינוררת'קרטרן
גדרלים ובלונים לדמוירת האם ,האב ,האחרת רהאח ,ראמר לי:

"את יודעת שאני ילד מאומץ?" וזר היתה ;אשיתה של העבודה

1

הממשית שלנו.

תרמר הרא ילד גבה'קומה אבל שמנמן בן שמרנה רחצי ,בעל
עיניים

חרמרת

זרהרות והבעת

פנים

ערה .

תנוערת שפתיים

מרגזמרת מלררת את שטף הדיבור הבלתי פוסק שלר ,כי הרא
"יודע·כל"  .דיבררר מלררה גם בתנרעות ריתמירת של יד ימין
שלר.

תאיר מקרה מס'

2

נררית היא ילדה בת  ,9יפת מראה ,המודעת לכ,ן שהיא הילד
המאומץ היחידי במשפחתה .בפגישרתיה עימי היא משתמשת

קבוצתו

עבדתי עם תרמר מאז היה בן  5בתרך מסגרת
החינוכית .תרמר היה גם נפגש עם מררה לחינרך מירח.ד
התחלתי להפגש עם תרמר ביחידרת ,אחרי שהמטפלת שלו
רהמררה פנר אלי ,לעזרר לר בבעיות המשמעת שלר ,שהתרבר,
רכאשר החל להרטיב את מיטתר .תומר נכנס לכיתה שלי ולא
סגר את פיר כל זמן הפגישה הראשרנה .הרא סיפר לי ,שחבריו
מקנאים בר ששי לר פגישה איתי ,רהרא שאל ,אם יקבל סרכריה
)כפי שנרהגת לעשרת המ"מית שלר( .אמרתי לר ,שאני מקורה
לתת לר דרכי תנרעה חשדות רלעזרר לו לרכרש לעצמר ארפני
ראייה חדשים.

תרמר היה גאה מארד ביכרלתו הרבה לנפח בלונים ונהג
להדגים את כשררנר בניפרח כל הבלרנים שבסטרדיר .ירם אח,ד
אחרי שניפח  18מהם ,שאל" :מה יקרה ,אם אפרצץ בכורנה
אחד הבלרנים?" אמרתי לר :ייאם תרכל לעשרת זאת בעזרת
גרפך ללא עזרת סיכה ,אתה יכרל לפרצץ ".תשרבתו היתה:
"אבל בלרנים ערלים הרבה כסף ,רחבל .זה בזברז".

בבלרנים גם כדי לשחק את המאבקים רהידידוירת במשפחתה,
גם להכות בהם רגם כדמריות שרנרת מסביבתה ,משפחתה
רהקברצה החינוכית שלה.
היא עושה זאת בדרך מיוחדת ,ברוקדה עם בלונים בצבעים
וגדליס שרנים רתנרערתיה שלה מאפיינרת את הדמריות
השונרת .כשהיא ארחזת בבלרן הגדול" ,בלרן'אבא" ,היא נעה
בתנרעה חזקה רכבדת'משקל; עם ייבלרן'אמא" התנרעה היא
מהירה וקלילה; עם "בלון'תינרק"  -אחיה הצעיר  -התנועה
קפיצית; כ"בלון'אחצ-עיר" היא זורקת את עצמה ואת הבלון
לכל מיני כיוונים בחדר.
שעה שהבלון מייצג אותה עצמה ,נורית מרחיבה את מיגוון
התנועות ,ומורכבותן מייצגת את מורכבותה שלה ואת
הניגודים שהיא חשה בעצמת.

תאיר מקרה מס'

הסברתי לר ,שאם כי לא ארכל להרשרת לכל חניכי לפרצץ
בלרנים ,הפגישרת שלי איתו מירחדרת רנרעדו להבעת רגשות
אמיתיים ,רעל כן נוכל לשחק בכל מה שנרצה רלבטל את
הכללים הנהרגים בדרך כלל" .אתה יכרל לפרצץ בלרן ,אפילו
אם הרעש יקפיץ אותי".

3

אני מעדיפה לעבוד על ילד במשך חודשיים שלושה ,לפני
שאני מתייעצת עם אחרים בדבר בעיותיו .אני סבורה ,שכך

אפשר להגיע לניתוח אובייקטיבי וקונסטרוקטיבי יותר .על
כן הגיעה אלי ריבה ללא המלצות מאת הפסיכולוג ,שהמליץ
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על תראפיה תנרעתית.

תחילה היתה מארד בישינית ,אבל במהלך עברדתנר הביישנרת
נעלמה רמצאתי שריבה היא ילדה )בת  (8מארד מרסיקאלית,
פקחית רבעלת קראררדינאציה טרבה .אחרי חרדשיים ,עדיין
לא תפשתי מה היא בעייתה.
ירם אחד השתמשנר בבלרנים כהמשך לאברי"הוגף שלנר ,כגרן

הם גער כך זמן מה ,עד שביקשתי לעברר למצב קרטבי" :תרקדר
תרך תפישת חלל גדרל ככל האפשר ,עד שתהיר מרכנים לקשרר
מחדש את עצמכם בקשר .אתם חרפשיים לעבור מצררה לצררה
כרצרנכם.

ראנא,

השתמשר

במשכי"זמן

שרנים

ובמישררים

שרנים בחלל".
אחר"כך עברנר לעברד בזרגרת .כל זרג קשר את עצמר לקשר
תרך מרדערת לעצמר רלזרלת.

הראש ,הצרראר ,החזה ,הבטן אר בין הירכיים .אחר"כך שמנר

הצידה את הבלרנים רנענר כאילר ניפחנר חלקי"גרף שרנים.
אחרי תנרעה בבטן נפרחה ,היא נטלה בלרן רשמה ארתר בין
ירכיה .רברגע זה גילתה לי ,שהיא מרטיבה את מיטתה.

ככלרת גסירן זה כל אחד ביטא את תחרשרתיר:
"הקשר היה חזק מדי עבררי".

ייסמכתי על בןז-רגי " .
ייהקשר היה ררפף בירתר".

"כל המשקל היה עלי".
ייחשתי הרמרניה שלמה עם בן"זרגי".
"חשתי הרגשה טרבה להירת בקשר ריכרלתי להמשיך כך ערד

הקשר

זמן רב".

הרא מסרב לרארת
שמשהר לא בסדר איתר
כי הרא איגר רראה ,שמשהר לא בסדר איתר

אגי מרגיש ,שאתה ירדע שעלי לדעת
אבל איגך מסרגל לרמר לי במה העגייז
כי איגך ירדע ,שאגי איגי ירדע במה העגייז

) "( R. D. Laing: "Knots

"הרהרתי במישהר זקן בקיברצי ,רהתחלתי להבין ,מה פיררש
הדבר ,לנרע עם מיגבלה גרפנית".
מנקודה זר רהלאה דנר בבעירתיהם של אגשים בעלי מיגבלה
גרפנית אר נפשית ,רבייחרד במיגבלרת הזיקנה .ביקשתי כל
אחד לעצרם את עיגיר רלחשרב על מישהר מרגבל בתנרעתר
הגרפנית .על כל אחד היה לחרש הזדהרת עם אדם שכזה,
על"ידי תפישת מל'lןם כלשהר בחלל ,רתנרעה בהתאם למחשברת
אלה.

במרדל הקשרים ,אונ משתמשרת ירתר בדימרי מאשר בחפץ
ממשי.

לקשר הקשרים רבים :הרא קשור דברים יחה הרא מחזיק ,הרא
חזק ,הרא עלול להירת חזק מדי ,הרא יכרל להבגיל ,הרא יכרל
להיות ררפף מדי ,אר הדרק מאדו.

את דימרי הקשר אפשר ליצרר בדרכים שרנרת:
 . 1על"ידי השימרש בשני אברי"גרף כקשר פיסי רתרך ריקרד
מבלי לנתק קשר זה.
 . 2שעה שהמרסיקה נפסקת ,להתיר תרך התנגדרת פיסית את
הקשר רליצרר קשר אחר.

.3

קשרים שרנים )ררפפים ,הדרקים רכר'( נקשרים רמרתרים

לפי רצרנר של הררקה מצב"ררחר רהעיתרי שהרא ברחר
לעצמר ,כשאנר מבקשים את תחרשת המדוערת של קשירה
רהתרה.

.4

הרקדן קרשר את עצמר עם הזרלת ,רהם נעים יחה תרך
קשירת קשר חזק אר ררפף.

בשעת שיערר"תנרעה במכללה למררים התחלנר בשכיבה על"
גבי הריצפה ,רניסינר לחרש את החלל סביבנר כמשהו עצרם.
אז נכנסנר לחלל הבלתי מוגבל הזה .ממצב זה של אפשררירת
בלתי מרגבלרת ביקשתי כל אחד מהמשתתפים לקשרר את
עצמר בקשר ,תרך שימרש בשני אברים בלב.ד
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ההתנסרת בצררה  -הקשר  -הרלידה הבנה של בעירת רצינירת
של הקשישים והמרבגלים בחברה בה חיים המשתתפים.

תאיר מקרה מס' 4
עבדתי עם כיתתה של דררית כמררה"לתנרעה מאז היא היתה
בת  .6בגיל  8התחלתי לעברד איתה בפגישרת פרטירת.
השתמשתי בדימרי הקשר ,כשידי לרפתרת את גרפה רשתינר
מתגלגלרת על הריצפה .פניה לבשר הבעה מאובנת רמבטה
היה כאילר מזוגג.

תחשוה פנימית של הירתך קשרר בפנים בקשר אחד חזק
אר הרבה קשרים קטנים.

.5

התברר ,שהתרצאה היתה התנסרת ריגשית חזקה ,שהביאה לא
רק לידי בכי ,אלא גם שינתה ארפני מחשבה ריצרה דרכים
חדשרת בראיית בעירת המרגבלרת.

שאלתי אותה ,האם הקשר הדרק מדי? אבל היא רק המשיכה
להתגלגל .שאלתי ,האם ברצונה שאעזור לה להתיר את
הקשר? והיא הנידה בראשה והמשיכה להתגלגל.

אחרי זמן מה היא התגלגלה רשכבה עלי  .פתחתי את זרועותי,
והמשכנו להתגלגל .היא הניחה את ידה על כתפי ואת השניה
על עצמה .כשפגענו בקיר ,התחלתי לנדנד אותה.
בגמר הפגישה ,כשנפרדה ממני ,חיבקתי אותה אימפרלסיבית

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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