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, שלי רגשות, שלי צרכים לי יש? אדם שאני אומר זה מה. אדם בני כל ראשית אנחנו: אדםה מושג

  'וכו תשוקות

. דבר אותו לא אני המדריך או ההורה, המורה אני אם. שונה היא אחד כל מול שלי האינטראקציה

 להתעלם אפשר אי. משחק לכם להעביר באה אני. אסימטריות יש. אנשים שני בין מפגש

 מאוד למורה. משהו חסרים שניהם. מהמונחים משהו רוצה הוא גם שמרצה זה. הזו מהאסימטריה

  . מזה זה משהו לקבל ומצפים חסרים שניהם. מההורה, מהתלמיד הערכה לקבל חשוב

, צודקת בלהיות עסוק פחות מקום. החיים של בתפיסה מפויס משהו. זקן של תפיסה : הזקן מושג

 גם כלומר, מגמגם כאילו הוא הזקן האדם. מפויס ממקום בא אתה אז -אתם ולא קובעת אני בלהיות



 מדריכה בתור כשאת. דיכוטומית חשיבה תהיה שלא. מגמגמים לא אנחנו הכל יודעים כשאנחנו. וגם

  . מטרתך את דבר של בסופו תשיגי דיכוטומית באה לא

 בחוסר חיים אנו שבעצם מבינים כשאנחנו. חכם תהיה מדריך אתה מי את משנה לא: החכם מושג

 לא זה. מתוכי שבא משהו זה – סיפוק חוסר, קנאה, כעס, סבל של המקור. הזמן כל ותסכול סיפוק

  הרגש, האירוע, האוביקט

 יש תלמיד מול מושפלת שמרגישה מורה. כקונספט ולא כנוכחות עצמנו את לתפוס נדע: המתבונן

. הזו הספציפית בנוכחות כזו סיטואציה היתה אלא מושפלת את לא זה. מכלילים שלא לזה חשיבות

 בגישה unique outcome ה את מזכיר זה. לשם נתקדם האלה להבנות תתקרב שלנו שהתפיסה ככל

  ).'וכו הכללות לצמצם בניסיון. (אליס של הקוגניטיבית הטיפול שיטות את וגם הנרטיבית

 על נדבר בואו אז נכון זה אם. בתוכו רגשות המון מכסה הוא, שמיכה הוא הכעס כועסים כשאנחנו

  . מדריכים, מורים, הורים בתור. בעבודה עלינו משפיע הוא איך. כעס

 ולי יש להוא למה כועסת אני, נמוך עצמי ערך תחושת – קנאה שם נראה כעס המושג את נחתוך אם

: טינה, עצב: תחרות. כעס הרבה מסתתר קנאה מאחורי. טוב יהיה בכלל זה - יהיה לא להוא אם. אין

. לכעס מסכה לפעמים זה ועצב אכזבה. לך נשכח לא, לאחר הזמן כל מזכירים, זמן לאורך סוחבים

  . כך פעמים הרבה מרגישים מורים. אותי שמנצלים החוויה: ניצול רגשות

 אני אם. להיכנע או לרצות לא זה הכעס על לוותר. עליונה בעמדה אותנו מציב הכעס על לוותר ללמוד

  . בפנים נשאר והוא הכעס את חונקת אני למעשה אז מרצה

 ואז שלו המשמעות את להבין, הכעס את לראות. אוביקט כלפי או עצמי כלפי או להיות יכול כעס

  .עליו לוותר

 מהאובייקט ולא מתוכנו באותו לכעס הסיבות כל .1

 אדם הבן ולא הכעס הוא שלי האויב .2

 אותו לשנות ניתן ולכן הרגל הוא הכעס .3

 אחר מישהו על ולא עלי היא האחריות .4

 מרגיש שאני מה מבין אני .5

  

  

  בודהיסטית קלאסיקה היהלום להב

 עשיתי אני מה לדעת צריך אני לוותר בשביל –. שלי מהתודעה – תגובה – חוויה – אירוע

. להיעלב מפסיקה אני להעליב מפסיקה אני אם. אני זה, שלי ההורים לא זה. שלי בעבר

  . בתודעה לי צרוב זה. בעבר שהעלבתי בגלל? להיעלב יודעת אני מאיפה

  

 שהוא למשל, משהו אדם בן על שומעת כשאני. שחוויתי מה את עלייך שמה אני: השלכות

  . משתנה אליו שלי היחס. משתנה שלי ההתרשמות מאושפז היה



  

 כשלונות, שווים לא שאנחנו או, אותנו אוהבים שלא או, שלנו האונים חוסר על כועסים אנחנו

  , שלנו

 כן אני. בכלום עצמנו את להאשים לא חשוב כאן. זה על שליטה לי תהיה אז, שלי זה אם

  . נכון היה לא הוא אם משהו על אחריות ואקח אתחרט

  

  באשמה ונתקעים מתביישים להיות מתביישים ההרצאה שם: בושה

. אחר רגש בכל מאשר פחות הרבה אך חומר יש בספרות. מתביישים שהם מודים לא אנשים

 זה את להכניס, אומר הזה הרגש מה להבין חשוב. שלנו בעולם הזה ברגש ההכרה חסרה

 שהבושה מבינה יועצת, כמדריכה שאת ככל. לגיטימי כרגש תיכנס שהבושה חשוב. בעבודה

 אם. בכלום? מתביישים אתם במה. העולם בתוך מקום לזה נותנת את לגיטימי רגש זה

 הבושה את להכניס רוצים אנחנו? מתביישים הייתם במה במשהו להתבייש צריכים הייתם

. אני מי של במקום יושבת הבושה, טיפול על מדברים כשאנחנו. כוח יש לבושה. לתודעה

 זה מה? עלי אומר זה מה? משוגעת שלי שאמא, אומר זה מה. אני מי על מדברת הבושה

 אינטימי יותר מה? עלי אומר זה מה? זה על יודע לא אחד ואף בעור בעיה לי שיש אומר

  ?בושה מסיפורי בקבוצה

  

  

  

  

  

  

  

 


