
 

 

 

 רביעישבוע  – ACTחומרים מקוונים בגישת  בליוויטיפול מונחה 

 הרגע הנוכחי

 

השבוע נתמקד בדבר שאנחנו הרבה פעמים בתוכנית המשותפת שלנו,  הרביעיברוכים הבאים לשבוע 

 . שוכחים, למרות שבתוכו אנחנו מנהלים את חיינו, הרגע הנוכחי

למרות שהחיים שלנו מתרחשים בהווה, אנחנו נושמים בהווה, מדברים בהווה, נמצאים עם האנשים 

היקרים לנו והדברים החשובים לנו בהווה, הרבה פעמים אנחנו לא באמת נוכחים בו. אנחנו נוכחים 

במקום אחר, בטלפון הנייד שלנו, בטלוויזיה, במחשבות, במאבקים פנימיים, בהשוואות לאחרים, 

מחשבות על העתיד, זכרונות מהעבר, חרטות ומה לא. להיות ברגע הנוכחי, זה לא כל כך פשוט כפי ב

 שזה נראה. 

בתרגולים שכבר עשינו, אולי יכולנו לשים לב לזה. האופן בו המחשבה ותשומת הלב נמצאת כל הזמן 

נו להתבונן בתנועה, נודדת ממקום למקום, מתקשה לנוח ולשהות במקום בו בחרנו. כך, אם החלט 

תשומת הלב שלנו נודדת כל הזמן, ואנחנו צריכים  –בנשימה, או בכף היד שלנו, או באכילה קשובה 

 להזכיר לעצמנו שוב ושוב לחזור לרגע הזה, לחזור ולהתבונן בדבר בו בחרנו. 

עד זה מאד דומה גם ביחס לחיים שלנו וליומיום שלנו. אנחנו הרבה פעמים לא חווים את החוויות שלנו 

תומן. זה נובע מהרבה גורמים, גם תשומת הלב שלנו שנודדת באופן טבעי )זה קורה לכולנו(, אבל 

 לפעמים גם בגלל קושי לפגוש את הרגע הזה על הקשיים שהוא מביא. 

הניתוק מהרגע הנוכחי יכול להיות  דיברנו על אשליית השליטה ועל הרצון לשלוט בחוויה הפנימית?

ולפעמים, כדי לא לחוות את  –ע מביא איתו מגוון חוויות, לא כולן נעימות הרג –דוגמה טובה לזה 

 הדברים הלא נעימים, אנחנו פשוט מוותרים על מגע עם ההווה בכללותו. 

בגישה שלנו, אנחנו חושבים שמגע עם הרגע הנוכחי הוא הכרחי על מנת לקיים חיים משמעותיים 

חדשים, להיות במגע עם מה שמשמעותי לנו, מבלי ומלאים, לפי בחירתנו. קשה מאד ללמוד דברים 

דרך חומרי קריאה,  –להיות מסוגלים לשהות ברגע הזה. השבוע נקדיש את הזמן שלנו לסוגיה זו, כרגיל 

 סרטונים ותרגולים שונים. התוכנית השבועית מופיעה כרגיל בעמוד הבא של קובץ זה. 

  



 

 

 

ם לפעול לפי הסדר המופיע מטה, וכאמור, להקדיש נבקש מככמו בכל אחד משבועות התוכנית, כעת, 

כמו . )בכל יום תתבקשו לבצע פריט אחד או כמה פריטים מהרשימה, כמפורט בהמשך( לכך זמן מדי יום

 .יתם, קראתם ותרגלתם את כל הפריטים ברשימהתמיד, תתבקשו להגיע למפגש הבא לאחר שצפ

 כל פריט ברשימה מופיע בעמוד של שבוע זה באתר כקובץ נפרד. 

 . ולתכנון השבוע  עזר בו בעבודה היומיומית שלכםיאנו ממליצים להדפיס את הקובץ הזה ולה

 

 שבועי   סדר עבודה – מגע עם הרגע הנוכחי – רביעי שבוע 

 ." ותרגלו איתותרגול נשימה ושיום" האזינו לקובץ השמע    - 1יום 

 מלאו את הדף "תיעוד תרגול".  

 איסוף וסיכום".  – נשימה ושיוםצפו בסרטון "תרגול  

 קראו את הקובץ "האלטרנטיבה לשליטה". – 2יום 

 ". מגן הרשת החברתיתצפו בסרטון "

 האזינו לקובץ השמע "תרגול קצר" ותרגלו לפי ההנחיות בו.  – 3יום 

 ."לאמן את הקוףצפו בסרטון " – 4יום 

 .קראו את הקובץ "שירי סוף הדרך"  

 קראו את הקובץ "תרגול בהליכה" ולאחר מכן תרגלו בלוויית קובץ השמע "תרגול בהליכה".  – 5יום 

  )שימו לב שתרגול זה כרוך ביציאה להליכה מחוץ לבית, אז תזמנו אותו לשעה נוחה לצורך כך(. 

   .אותו עשיתם מלאו שוב את הדף "תיעוד תרגול" בהתייחס לתרגול ההליכה 

 לתרגול מיינדפולנס".  משאבים נוספים"קראו את הקובץ  – 6יום 

, זו אמנם פרסומת, אך היא מדגימה עד כמה קשה לנו לשים לב צפו בסרטון "מבחן הקשב"

 ברגע הזה…  ממש לדברים שקורים

 ."הרביעי שבוע הקראו את הקובץ "סיכום 


