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 אז מה היה לנו כאן בעצם 

, כבר הבנתם שאנחנו בשבוע של סיכומים, ככה זה כשנפרדים. כפי שכבר אמרנו, אחת המטרות טוב

להמשך. כדי שהיא תוכנית איזו  –כלומר  שלנו היא לצאת מהשבוע הזה עם איזו שהיא צידה לדרך,

שנוכל לעשות את זה, אנחנו רוצים לקחת כמה רגעים ולסכם את התהליך שעברנו כאן מהשבוע הראשון 

 שבועות מאוחר יותר.   12ועד היום, 

זו יחד איתנו. כפי  רף לדרך הכשהחלטתם להצט  לפני כמה חודשים, הכרנו  מה היה לנו כאן בעצם? אז

  ACTשבועות, המבוססת על גישת טיפול בשם  12שהצגנו בהתחלה, הצענו לכם להשתתף בתוכנית בת  

גורמי קושי וסבל בחייכם. המטרה היא להיות ם להתמודד עם סייע לכדה ל, ונוע(טיפול קבלה ומחויבות)

כיוון חיים מלאים  החיים )החיצוניים והפנימיים( ולהצליח לקדם את עצמנו ל ר אל מול אירועי גמישים יות

ף המטרות האישיות שלכם לדלשם כך ר )נחזוך במשהו בכן האם הצלחנו לפני שנבחמשמעותיים יותר. ו

 ור וניזכר בדרך שעשינו.  , נעצ(מתחילת הדרך

מתווה התוכנית, עם המטפלים שליוו אתכם לאורך וע הראשון הקדשנו להיכרות כללית עם את השב

תיים וחלקכם  מפגשים קבוצחלקכם השתתפתם בגשים. במפובבית  –הדרך ועם אופי ואופן העבודה 

ם שעם חלק חלק מאיתנו הכירו בו חברים נוספים לקבוצה,היה שבוע ש זה – במפגשים פרטניים 

ע שני, בו הכרנו טוב יותר את המודל  שבוכנו למיד לאחר מכן, המשהמשכתם להיפגש משבוע לשבוע. 

וודע לרעיונות  פולנס ולהת, התחלנו לתרגל יותר ויותר תרגולי מיינדהטיפולי עליו אנחנו מתבססים

 . בבסיסם

אנחנו במה  –עצמה, התחלנו בשבוע השלישי בעבודה על נושא השליטה  מכאן, התחלנו לגשת לעבודה

ינו לה. ניסבחנו את השאלה הזו, כמו גם את היעילות של צעדי השליטה הא לנו?משקיעים את הכוחות ש

 נים שעובדים עבורנו על פני ניסיונות לשלוטלראות האם אנחנו יכולים לכוון את המאמצים שלנו לכיוו

. דברים שאין לנו כל יכולת לשלוט בהם )למשל החוויות הפנימיות שלנו, מחשבות שלנו, רגשות וכו'(ב

א להחמרה של הבעיה בה אנחנו מנסים לשלוט. ים ניסיונות השליטה מביאים דווקראינו שהרבה פעמ

  שאלנו את השאלה, האם אנחנו יכולים לחשוב על דרך אחרת?

הנושא בו עסקנו זה  – "דרך אחרת", התחלנו במגע עם הרגע הנוכחי, עם ההווה  את המסע שלנו לכיוון

, הן דרך  ניסינו לעבוד יחד על חיבור חווייתי יותר ויותר להווה בתוכו אנחנו חייםרביעי לתוכנית. בשבוע ה

תוך שגרת ולנס לכנסת תרגול המיינדפת השאל בחנו את מת לב". משימות "תשוהן דרך תרגולים שונים ו

 (.  יומיותהיומיום שלנו )למשל, תרגול תוך כדי הליכה, או תוך כדי פעולות יומ

נינו לשבוע החמישי בתוכנית, שעסק בניסיון לתפוס מרחק  פכחי, ת החיבור שלנו לרגע הנואחרי העמק

היצמד אליהן, באופן  למהמחשבות שלנו. ראינו כיצד אנחנו נוטים להיתפס בתוך המחשבות שלנו, 
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מרחב התנועה שלנו, את ההתנהגויות ם החוויות שלנו ומגביל את שלעיתים לא מאפשר לנו מגע ישיר ע

עצמנו.  רוצים להיינו לכיוון החיים ש, לא מאפשרת לנו להתקרב במחשבותשלנו. לעיתים, היתפסות 

סוים מהמחשבות שלנו, לסייע לנו לתפוס מרחק מבשבוע זה, ניסינו ללמוד טכניקות שונות שיכולות 

 ון החיים שאנחנו רוצים.  רכוש עוד דרגות חופש ביכולת שלנו לנוע לכיוול

אנחנו נכונים לחוות  האם  –, התחלנו לעסוק בסוגיית הנכונות בשלב זה, בשבוע השישי )אמצע התוכנית(

צוי. מאחר וכבר ראינו שאנחנו לא יכולים ממש  א נעים או ר, גם אם הוא למה שקורה עכשיו כלאת 

צריכים למצוא דרך  אנחנו  – רטגיה יעילה במיוחדו, והמאבק הוא לא אסטלשלוט בחוויות הפנימיות שלנ

תוכנו מבלי , לפגוש את מה שעולה באחרת לפגוש את מה שעולה בתוכנו. דרך כזו יכולה להיות נכונות

גילים הרבה פעמים  זו עמדה שונה מזו שאנחנו רורחים. כמו מארחים במלון אאבק בו, ילהילחם או לה

 לפעול בה, ואנחנו מקווים שאתם ממשיכים לתרגל אותה מול חוויות שונות העולות בכם. 

ויות  שמתבונן, אותו החלק שהוא כמו השמיים הכחולים, בעוד החובשבוע השביעי, התמקדנו בחלק שבנו 

והרגשות, הם כולם כמו מזג האוויר. החלק המתבונן הזה שבתוכנו  ו, המחשבות, התחושותהשונות שלנ

ניסינו  כחולים. כמו השמיים הממש  –יכול להחזיק בתוכו מגוון רחב של חוויות ורגשות, מבלי להיהרס 

נחנו יכולים לתפוס גם  לשים לב יחד לסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו אודות עצמנו, ולראות האם א

 מהם מרחק לכיוון עמדה רחבה יותר, מתבוננת, מכילה. 

נו לראות מה ומי חשובים לנו בחיים. זה הנושא בו עסקנו בשבוע דה המתבוננת, ניסימאותה העמ

אנשים שחשובים לנו בחיים. מי  מיני, שאלנו את עצמנו שאלות )לא פשוטות( הנוגעות לדברים ולשה

אלה שאלות  מורכבות וקשות, ובהן עסקנו   מה היינו רוצים להשאיר אחרינו? חנו רוצים להיות? אנ

 ( במסגרת התקופה הזו.  )וממשיכים לעסוק

ים לנו, ניסינו לבחון יחד את הצעדים שאנחנו יכולים  ר מה ומי חשובעט יותאחרי שניסחנו לעצמנו מ

ב יותר ויותר לכיוון מה שחשוב לנו  מתמיד להתקר לעשות על מנת להתקרב לשם. אנחנו מנסים באופן

, וזו בהחלט אחת המטרות של התוכנית הזו. בשבוע התשיעי של התוכנית, הקדשנו זמן לתכנון בחיים

שמקדמות אותנו לכיוון מה  פעולות שייקחו אותנו קדימה, הקדשנו זמן לתשומת לב להתנהגויות שלנו 

 אשר מרחיקות אותנו(. ות ויג)בניגוד להתנה שחשוב לנו 

הרבה פעמים פוגשים תחושות לא  הצעדים הללו הם מאד מורכבים, כדי להתחיל לצעוד אותם, אנחנו 

שינו בשבוע העשירי עצירה מסוימת, ועסקנו בנושא נעימות, ביקורת עצמית, שיפוטיות. בדיוק לשם כך, ע

פעמים רבות, והאם   קשים כלפי עצמנו והיות שיפוטיים אנחנו נוטים לד . ראינו כיצעצמיתשל חמלה 

ספת, להיות רכים וחומלים כלפי  נו לבחון יחד אופציה נוניסיהעמדה הזו עובדת עבורנו ומועילה לנו. 

שאנחנו רוצים  ההורים  –אפורות של הורות רות שונות, בייחוד מטפוהשתמשנו לשם כך במטא .עצמנו

האם נוכל לשים לב   עצמנו? עבור עצמנו. האם נוכל להיות רכים ומכבדים יותר כלפי   ויכולים להיות

 נו. זה הנושא בו עסק ?יורדים" על עצמנו ומלקים את עצמנולרגעים בהם אנחנו " 

כיב את  תמונה אחת, להרללחבר את כל מה שדיברנו עליו נו ניסי –( ן, זה לא היה מזמן)כ 11-בשבוע ה

רכשנו במהלך  ולראות כיצד אנחנו יכולים לנצל את הכלים השונים אותם  החלקים השונים של הפאזל

ראינו כיצד המרכיבים השונים  קרבות לכיוון חיים מלאים יותר. שבועות ואת העמדה הזו לצורך התה

ותר ולחיות )בתקווה( חיים עם  י  גמישיםיות גרום לנו להאותם פגשנו במהלך השבועות השונים נועדו ל

 מעט פחות סבל. 

וכעת, בשבוע האחרון, אנחנו כאמור מסכמים את כל מה שהיה לנו, נזכרים, בוחנים את ההתקדמות 

לא מסתיימת. יש  שלנו עד כה, ורואים מה נוכל לעשות בהמשך, כי הרי הדרך רק מתחילה עכשיו, היא

לעבור בחיים, ואנחנו מקווים כי ניתן יהיה לקחת דברים שרכשתם כאן כדי להפוך   לנו עוד מסלול ארוך

 את החיים כאמור למעט טובים יותר.  


