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מודרנית

מנהלארי,לבשחרר״רלדברי
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כאב,נגדלמשליעילהטיפול
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עםלהתמודדותאחרים

רוח,מצבהפרעותחרדות,
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נכון,ברפואה.מקוםלהאין

מושלמת.לאהמדעיתהמתודה

לפספסעלולההסטטיסטיקה

לפעמיםוישפרטייםמקרים

אבלאינטרסנטיות,הטיות

הרפואהשלרקלאבעיהזו

טיפולכלשלאלאהמשלימה

רפואי״.

איבותניימ?בליםלגביומה

יותר.מתאימיםהםאולי

אמנם"המרעארי:לב

איכותניים,בכליםמשתמש

הםאךמקרה,תיאוריכמו

למחשבהכבסיסרקמשמשים

היום,ישיותר.נרחביםולמחקר

סרטןחולילחקורמגמהלמשל,

במחקר׳נסי׳.באופןשהבריאו

אותםראיינואצלנו,שעשינו

משותףמכנהומצאנולעומק

מאודהיוכולםהללולמקרים

זוהמחלה.בניהולאקטיביים

אבלמאור,מעניינתתגלית

מחקרלבצענצטרךעכשיו

תוקף״.לזהלתתכריכמותי

מקרהשתיאורימסכיםלוי

אבלאופטימלי,מחקריכליאינם

לטיפולילדשלחתי״אםטוען:

בוטייקוב,בשיטתבאסתמה

ילדיםשניים־שלושהוראיתי

חייבלאאניאולינרפאים,

מחקרים״.000,8ל־לחכות

בוגררוזנטל,חייםד״ר

שללרפואההפקולטה

והיוםהעבריתהאוניברסיטה

בלבדמשלימותבגישותמטפל

לחיסונים,שמתנגדכמיוידוע

שבהכנסתהבעייתיותאתמחדד

המדע.לסדהמשלימההרפואה

קשרשאיןלהגידשרוצה״מי

קשר.שאיןיגידדבריםבין

השייטתלוחמישלבמקרהכמו

ניתןשלאאמרובסרטןשחלו

אפשרלקישון.קשרלהוכיח

קשר׳להוכיחניתן׳לאלהגיד

אפשרדברכללאדבר.כלעל

זהמחקרמרעי.באופןלהוכיח

פרופסוריםלייצורשטובדבר

רביםלאנשיםמאפשרוהוא

מתאיםאוליהואלכנסים.לטוס

לרפואה.לאאבללפיזיקה

שוויםבפסיכולוגיההמחקרים

דבראומראחדכלהרימשהו?

השניי״.שלמזההפוך

אליךמגיעמישהואםאז

איךלגמרי,חדשטיפולומציע

מועיל?הואאםתרע

רבצורךכרגעלי״אין

דיישחדשים.בטיפולים

מכירשאניטיפוליםוהותר

בוחראניפועלים.שהםוראיתי

מספריםלפילאהטיפולאת

אלאאפקטיביותהמסמלים

מודעהואאםהאדםלפי

אזלאאםהומיאופתיה,אז

מגעלוחסראםדיקור,

רפלקסולוגיה״.

עלמסתכלכשאתהאבל

עוברהטיפולאםורואהחולה

מחקרלאזהעובר,לאאו

בעצם?

בשמים,מטוסראיתפעם״אם

כרימבוקרניסויצריכהאת

לנודילעוף?שאפשרלדעת

איןתביני,אפשרי.שזהלראות

המתודהעםעקרוניתבעיהלי

לאהיאהיוםאבלהמדעית,

נותנתהיאמדויקת,מספיק

הייתההיאאםכללי.מושגרק

היוםאבלנחמד,היהזהמדויקת

שאנשיםעובדהלרושם.רקזה

למשל,מחקרים.לפיחייםלא

שצמחוניםשמראהמחקריש

יהיואנשיםאזיותר,חיים

זה״.אתקוניםלאהםצמחונים?

קונפליקטכאן״ישארי:לב

מחשבהביןחשיבה.מערכותבין

ררוקציונית.למחשבההוליסטית

שהשיטותתהיההסופיתהתוצאה

זו״.אתזויפרו

בשפותמדובר״היוםלוי:

האבחנהתהליךכלשונות.

הטיפולשלוהפרוטוקולים

אבלהמערבית,מהרפואהשונים

זהדברשלבסופושחשובמה

שבגללםמרדיםבאותםשיפור

אלינו״,מגיעיםהחולים



זכוכיותעלשהולךהמהנדס
הואאביבתלמאונימימוןעודדפחפ׳

שניתוארבהנדסה,ראשוןתוארבעל

ברובוטיקהשלישיותוארבמתמטיקה

הואהחופשיובזמנומלאכותית.ובינה

ספריםעשרהכתבהואזן,מתרגלגם

בתחוםואחרהמתמטיקה,בתחום

התחומיםביןהשילובאתהתודעה,

ולקבוצתשלולמחקרמביאהואהללו

מנחה,שהואהסטודנטים

המקורמהלמצואמנסים״אנחנו

נגיעהלהןשיששונותלתופעות

״בכלאומר,הואהתודעה׳/לתחום

מרגישאנישםנתונים,יששבותחום

הרחבתילאחרונהלפעול,יכולשאני

הפנומנולוגי,לתחוםשליהעיסוקאת

שאנישלךחוויהשלכלהכוונה?למה

הנשימהלמשלכמולמדוד,יכול

יוצאוכמהנכנסחמצןכמהשלך

מקבילהפנימיתהרגשהגםיש

מרגישהאולחוצהמרגישהאתאם

לראות,שאפשרדבריםישנםטוב.

לאשאנישלךבחוויהאלמנטיםוישנם

המטרהלי,שתספריבלילרעתיכול

המתקבלהמידעאתלחברהיאשלי

מחוותאובייקטיבי,מדידהממכשיר

וממהשלךהסובייקטיביתהדעת

ביניהםמחבראנישלישי,צרשרואה

הדברים,ביןהקשראתלהביןכדי

חוויותחוץכלפינראותאיךלמשל,

המדיטציה.בתחוםעובריםאנחנו

גםהיאשלישהמטרהלומראפשר

אתלהמשיגוגםהמושגיםאתלהמחיש

מאמיןאניזאת,כשנעשההתחושות,

התודעה״.אתנרחיבשבאמת

שנעשהלמחקרדוגמהלתתתובל

אצלכם?

יובלשלהתזהבעבודת״למשל,

התודעהבהשפעתשעוסקתרוטשטיין,

פרופ׳עםמנחהואנימשימותביצועעל

ביןחוקריםאנחנוקרייטלר,שולמית

פרקטיקהזוזכוכית.עלהליכההיתר

רוסיםספורטאיםבקרבמקובלת

רואיםאנחנולאולימפיאדה.המתאמנים

מסוים,תודעהלמצבשנכנסשמי

ללכתמוכןוברגיעה,בביטחוןשקשור

נחתך״.לאגםוהואהזכוכיתשבריעל

בחומרהזכוכיתעלשהולךומי

נחתך?כןביטחון

לאהזההתודעהלמצבנכנסשלא"מי

שכןאלהעםהזכוכית.עלללכתמוכן

אחוז״.מאהשלהצלחהלנוישהולכים,

שםיעבורמישהושאםהיאהטענה

ייחתך?הואהבנה,ללאבטעות,

זאת״.יודעיםלאאנחנובהכרח."לא

אינהבללהזאתהזכוכיתאוליאז

חותכת?

שלשבריםאלהחותכת,שהיא״ודאי

בקבוקים״.

מהשם?שקורהחושבאתהמה

מושפעשאינוחפץמהזכוכית,מונע

הרגל?לתוךלחדורשלנו,מהתודעה

וגםפיזיולוגיגםהוא״ההסבר

שהזכוכיתחושבלאאניגםפנימי.

ולמעשהשלנו,מהתודעהמושפעת

המנגנוןמהויודעיםלאבאמתאנחנו

זהאתשעושהמהאבלהסוף,ער

לחזורושובשוביכולשאניהואלמדע

שקשוריםאספקטיםכאןישזה.על

שלאאספקטיםאוליוישלמדע,

מענייניםפחותולכןלמדעקשורים

כןאניאמונה.למשלהזה,למאמר

אבללמנגנון,קשורהשהאמונהמשער

אופן.באיזהלומריודעלאעוראני

׳זהתופעהעללומרלאהיא״החוכמה

בודקהמרעאיךלשאולאלאמרעי׳,לא

ומבצעהניסויאתמציעאניזה.את

אחר,חוקראושאת,הואהיופיאותו.

כפיבדיוקהניסויעללחזוריכולים

למסקנהולהגיעאותו,ביצעתישאני

משלכם״,


