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במשחק.וטיפולבאמנויותטיפולכולל

משתמשיםהמשלימההרפואהבעולםגם

מוצמדותשכאןאלא"פסיכותרפיה",במושג

פסיכותרפיהנוספותמיליםהזאתלמילה

ושיטתטתספרסתליתפסיכותרפיהגופנית,

מהיחווייתית.לפסיכותרפיההאקומי

מילים,צירופיאותםכלשלהמשמעות

הנלמדותפסיכותרפיהשיטותהמייצגים

בישראל?משלימהלרפואהבמכללות

הדבריםאתלקבל

ובודהיזםפסיכותרפיה

הפסיכותרפיהבתחוםשלהההכשרהאת
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תשובותלישנתןלבודהיזם,הגעתיכך

ראייהלשלבביכולתבעיקרנוספות,

ופרטנית".חברתית

בסוציולוגיה,שניתוארבוגרתהיאקורן

כגוןחברתיותבסטיותוהתמחתה

שהשילובתחוםועבריינות,התמכרויות

שדה"ישרבות.לותורםבודהיזםעם
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דבריםשישזהאתמקבלת"אניקורן:נילי

צריכהאנילמה.שואלתתמידולאככהשהם

נכנסתלאאניאבלעצמי,אתלבדוקאמנם

נכנסתכשאנילי.שקורהnnבגלללסרטים

רואהואיניהעולםאתמאשימהאנילסרטים

הדבריםקבלתבעדי.אונגדיבגללי,הכולשלא

השני"הצדאתלראותומאפשרתמרככת

טתספרסונלית"פסיכותרפיהשקד:נטע

תיאוריותכלומר,למערב.מזרחביןמשלבת

הומניזםבעיקרמערביות,פסיכולוגיות

ותוחתופילוסופיותואקזיסטנציאליזם,

בתחוםמדיטציה.כוללמהמזרח,שהגיעו
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רוצהואתהלךרעלטיפולבאכשאתה

אתשוללתאינילגיטימי,זהמזהלצאת

יותר.רחבהראייהישבבודהיזםאבלזה

המאמציםרביםפסיכולוגיםמכירהאני

הבודהיזם".שלהסבלראייתאת

הרחבההראייהכיצדלהביןמנסהכשאני

כימסבירהקורןמשפיעה,הבודהיזםשל

ככהשהםדבריםשישזהאתמקבלת"אני
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נכנסתלאאניאבלעצמי,אתלבדוק

נכנסתכשאנילי.שקורהמהבגלללסרטים

ואיניהעולםאתמאשימהאנילסרטים

בעדי.אונגדיבגללי,הכולשלארואה

לראותומאפשרתמרככתהדבריםקבלת

השני.הצדאת

התמכרויותהבודהיסטיתהגישהפי"על

אםביטחון;להרגישהצורךמתוךנולדות

ונצמדיםאותוהודפיםאנשיםרעדבריש

היצמדותשלמקוםהיאהתמכרותלטוב.

יאמרומכוריםמאוד.כטובשנתפסלדבר

שלאלאגו,התמכרותהואהבעיהשבסיס

מפעיליםהםאחרים.אותםמעניינים

ואינםגונביםמשקרים,מניפולציות,

שלמהפתרוןחלקממטר.אחדאףרואים

החוצה,עצמםמתוךלצאתזהמכורים

ולהתנדב".לאחריםלעזור

המבט,בנקודתרקמתבטאאינוזהכל

נוהגתקורןבפרקטיקהגםאלא

שלההמטופליםעםמדיטציותלתרגל

הפגישה.במהלך

נותן?המדיטציהשלהתרגולמה

אינןהןאבלמנסחות,אמנםשלנו"המילים

במדיטציהיושבכשאתהמדויקות.הכי

שקורהלמהשאפשרקרובהכיאתה

שקורהבמהלהביטהיאההנחיהלך.

שעולהלמהלבלשיםברגשבמחשבה,
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מחלקלהתעלםאפשר"איגוברין:שרה

שלנו.הגוףשלנובקיוםמאודמשמעותי

שלנו.הייצוגוהואמוכלהגוףמכיל,הגוף

מתוחיםעצבניים,מעטמרגישיםכשאנחנו

הראשהגרון,הבטן,לנוכואביםעצובים,או

שחוחהגוףעייפים,כשאנחנוהכתפיים.או

קלותשלהרגשהיששמחים,כשאנחנומעט.

ואיןהכוללעשותיכוליםשאנחנורגליים,

לזמן"כמעטמשמעות

מתקלקלהגוףעםשלנו"הקשרגוברין:שרה

ישניםרבות,שעותעובדיםאנחנוהשנים.עם

מולרבזמןויושביםנכוןאוכליםלאמעט,

עלמשלמיםאנחנוהמחשב.אוהטלוויזיה

שלעמוקיםיחסיםעלובוויתורבמתחכך

כשאיננודאגה.ושלאכפתישלאהבה,

לומדיםאנחנושלנו,ולנפשלגוףמקשיבים

שלנו"בחייםמקוםתופסוהואניכור

ובסוציולוגיה,בקרימינולוגיהראשון

עדאנושמשאביניהולבתחוםשעבדה

פסיכותרפיהלימודילטובתשעזבה

מטפלתהיאהיוםוהילינג.טרנספרסונלית

המגמהבראשועומדתפרטיתבקליניקה

הספרבביתטרנספרסונליתלפסיכותרפיה

רידמן.שלהוליסטיתלפסיכותרפיה

העבודהבסיסעלנוצר"התחום

מהזרםשהגיעמאסלו,אברהםשל

אתוניסחבפסיכולוגיהההומניסטי

)הידועהבפסיכולוגיההצרכיםפירמידת

ש־ב־פ(,מאסלו״״מדרגבשם

גרוף,סטניסלבדיירשלוהעבודה

הטרנספרסונלית,הפסיכותרפיהמחלוצי

מחקריםדרכובתחילתשערךפסיכיאטר

החשיבותאתהביןומתוכםאל־אס־דיעל

שוניםתודעהלמצבילהיותשיכולה

והתפתחות.ריפויבתהליכימהרגיל

כלומר,למערב.מזרחביןמשלב"התחום

בעיקרמערביות,פסיכולוגיותתיאוריות

ופילוסופיותואקזיסטנציאליזם,הומניזם

כמובןכוללמהמזרח,שהגיעוותורות

הפסיכותרפיהבתחוםמדיטציה.

עיקריים.זרמיםשניישהטרנספרסונלית

למצביכאמור,רבה,חשיבותנותןהאחד

והשני,ריפוי,בתהליכישוניםתודעה

ההתפתחותכיאומרלבודהיזם,בדומה

מתפקדבאגומסתיימתאינההאנושית

אללהתרחבותפוטנציאלישאלאותקין,

לאישי.מעבר

מפסיכולוגיההתחוםאתמבדיל"זה

1968שנת"אמנםשקד.אומרתקלאסית",

הרבהאבלזמן,הרבהלאלפניהייתה

שומעכשפסיכולוגוהיוםמאז,קרודברים

כמוברתיעהיגיבלאלרובהואמדיטציה

התערערותשלתסמיניםזאת,עםבעבר.

להיחשבממשיכיםהאגוגבולות

לסימניםחד־משמעי,באופןבפסיכולוגיה,

הטרנספרסונליתהפסיכותרפיהפתולוגיים.

להיותיכולשזהההפך,אתבדיוקאומרת

לגדילה,הזדמנותהמביארוחנימשבר

ולצמיחה".לשינוי

האגו?גבולותבהתערערותהכוונהלמה

שבהןתקופותלעבוריכולים"אנשים

עצמםלגבימאודברוריםשהיודברים

ברוריםלהיותהופכיםשלהםהחייםולגבי

לקרותיכולזהבכלל.ברוריםלאאופחות

פיטוריםגירושים,מטלטלאירועבעקבות

גורםזהיקר.מישהושלאובדןמהעבודה,

כגוןולתחושותוטעםמשמעותלאובדן

ממקוםלאפה',עושהאנימהליברור׳לא

יכולזהערעור.שלממקוםאלאאובדני

בסדנה׳הייתיתרגוליםממיניגםלהגיע

שלי,הלבשלמאודגדולהפתיחהוחוויתי

ואיןהעולםכלאתאוהבשאניהרגשתי

עםעושהאנימהאחר.אדםלכלביניהבדל

הביתה?׳.חוזרכשאניזה
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החוקאומרמה

יכולה"אנישקד.נטעמסבירהפסיכותרפיסט",מיהוהמגדיררווקבארץ"אין

בפיסטוקים'׳פסיכותרפיהכגוןמשהולכתובואףשליהדלתעלשלטלשים

בפנקסנרשמיםאמנםבפסיכולוגיההתמחותבוגריהחוק.עלעבירהאינהזו

במה׳עסקתשאומרחוקאיןאבלהבריאות,משרדבפיקוחהפסיכולוגים

לעסוק"׳.לךשאסור

מוגדרלהיותרשאימיהמגדיריםכלליםקבעלפסיכותרפיההישראליהאיגוד

בישראל,הפועליםלפסיכותרפיהספרבתי19ב־ומכירכפסיכותרפיסט

פסיכותרפיהללימודיהמסלוליםומכללות.אוניברסיטאותבמסגרתמרביתם

אומרזהאיןאבלהאיגוד,ידיעלמוכריםאינםבכתבההמתואריםמהסוגים

כלל.מוכריםאינםשהם

המכירגופניתלפסיכותרפיהארגוןבארץפועללו,חשובהשהתעודהלמי

תעודהלהםומעניקשלהםובבוגריםשוניםספרבבתילימודבמסלולי

פסיכותרפיהבוגריגופנית.לפסיכותרפיההאירופיהאיגודידיעלהמוכרת

לפסיכותרפיההאירופיבארגוןלחברותבקשהלהגישיכוליםטרנספרסתלית

המשלימההרפואהבענףהתחומיםמרביתכמוהתחום,טרנספרסונלית.

בארץ.מפוקחאינובישראל,

שכברמשפחהלרופאאומרתאני"אם

עייפהמרגישהאניחודשיםשלושה

מהמיטהלקוםכוחלישאיןוחלשה,

שאנייניחהואבעצמי,מטפלתושאיני

יכוליםאנחנוואולם,מדיכאון.סובלת

משברכאלהזההתיאוראללהתייחס

לאדםלעזוראפשרכיצדולבדוקרוחני

שימצאכדימיטיב,באופןמהמצבלצאת

מחדש".עצמואת

הטיפול?עלמשפיעזהכלכיצד

בטכניקות,בהכרחמתבטאזה"אין

רוחנייםלתרגוליםבכבודבגישהאלא

אותואצלשעוליםתכניםשלובקבלה

וביןביוגרפיותחוויותאלהאםביןאדם,

מספרתאניאםרוחניות.חוויותאלהאם

הלידהתהליךאתנשימהבסשןשחוויתי

אואפשריזהאםיתווכחלאהמטפלשלי,

בתהליך.שעלהלמהיתייחסאלאלא,

ביחד,שיחהמנהליםשרקמטופלים״יש

מודרך,דמיוןשעושיםמטופליםויש

עםעבודההילינג,נשימה,מדיטציה,

האלההכליםכלוקלפים.טיבטיותקערות

ולגלותהתודעהמצבאתלהרחיבבאים

התודעה,שלאחריםמחלקיםחומריםעוד

לנו".זמיניםפחותשהם

פסיכולוגי?טיפוללאלמה

ורבלי,רקהואקלאסיפסיכולוגי"טיפול

באינטלקטמשתמשיםכללבדרךואנחנו

ומפרש.מנתחבוחן,הבודק,ככלישלנו

אניאבלהחוויה,עללדבריכולהאני

באופןמטיפולכחלקלחוויהאכנספחות

הגוףעלעבודהמשלבאינוהטיפוליזום.

השפעהישלמגעכמהידועוהיוםמגע,או

הגוף,עםעובדיםאנחנוומיטיבה.מרפאת

קוגניציה.ועםאנרגיותעםהנפש,עם

והממדים,הרבדיםלכלהיאההתייחסות

יותר".שלמותהריאקציותולכן

גוףלהתחבר

גופניתפסיכותרפיה

המשלימותהגישותלכלהמשותף

התייחסותהואהפסיכותרפיהבתחום

הגופנית,הפסיכותרפיהלאדם.כוללת

ההיבטעלדגששמהמשמה,כמשתמע

ומדריכהמטפלתהיאגובריןשרההגופני.

ופסיכורתפיסטיתבפסיכודרמהבכירה

שניתוארבעלתגופנית־התייחסותית,

חיפהמאוניברסיטתובתרפיותבייעוץ

גופניתלפסיכותרפיההתוכניתוראש

"פסיכותרפיהכרכור.במכללתהוליסטית

בתקופתועודשנולדהגישההיאגופנית

פסיכואנליטיקאיידיעלפרוידזיגמונדשל

עלמסתכלתזוגישהרייך.וילהלםבשם

לעומתאחת,יחידהכעלהנפשועלהגוף

הנפשעלשמסתכלתהקלאסיתהגישה

האחרונותבשנתיים-שלושאיתה.ועובדת

במספרמאודמשמעותיתקפיצהיש

המתייחסיםהקלאסייםהפסיכותרפיסטים

מגישהבאיםהםאבלשכך,וטובלגוף

הנפש.עלקודםלהסתכלהאומרת

מדברתהגופנית־קלאסיתהפסיכותרפיה

שלם".כעלאחד,כעלונפשגוףעל

חשוב?זהלמה

מחלקלהתעלםאפשרשאי"מכיוון

הגוףשלנובקיוםמאודמשמעותי

והואמוכלהגוףמכיל,הגוףשלנו.

מעטמרגישיםכשאנחנושלנו.הייצוג

כואביםעצובים,אומתוחיםעצבניים,

הכתפיים.אוהראשהגרון,הבטן,לנו

מעט.שחוחהגוףעייפים,כשאנחנו

קלותשלהרגשהיששמחים,כשאנחנו

ואיןהכוללעשותיכוליםשאנחנורגליים,

לזמן״.כמעטמשמעות

לגוף?מחובריםאנחנוכמהעד

בלילגוףמחוברהואנולד"כשילד

בוכההואואוטומטית.ספונטניתלדעת

שיחזיקוצריךכשהואאורעבכשהוא

חושךאואורכשישהידיים,עלאותו

הקשרמאוד.חיהגוףחם.אוכשקראו

השנים.עםומתקלקלהולךהגוףעםשלנו

ישניםואיננורבותשעותעובדיםאנחנו

כשאנחנואוכליםאיננועייפים.כשאנחנו

מאביסיםאנחנוזאתולעומתרעבים,

ויושביםטוביםלאבחומריםהגוףאת

אנחנוהמחשב.אוהטלוויזיהמולרבזמן

יחסיםעלובוויתורבמתחכךעלמשלמים

ושלאכפתיותשלאהבה,שלעמוקים

ולנפשלגוףמקשיביםכשאיננודאגה.

ותופסשהולךניכורלומדיםאנחנושלנו,

שלנו״.בחייםמקוםויותריותר

משלבגופניתבפסיכותרפיההטיפול

״הגוףמגע.ואףנשימותתנועה,שיחה,

אותומגליםואנחנומהשיח,חלקהוא

אינההשיחהאבלדיבור,באמצעותגם

לשבתאפשרמילוליים.באמצעיםתמיד

שלמהפגישהבמשךולנשוםמטופלעם

הןכךשעולותוהתובנותנשימות,04-06

ביותר.משמעותיות

מאודשהתקשתהמטופלתעם״בעבודה

שלה,הזוגבןמולשלההצרכיםעללעמוד

׳בואילה:אמרתיתרגיל.איתהעשיתי

עמדיולהתרחק.להתקרבנוחכמהנבדוק

התרחקתילעמוד׳.רוצהאתשבובמקום

אמנםוהיאאחורה,אחדצעדממנה

הייתהלאאבלבמקוםלהישאררצתה

אלייאחדצעדעשתההיאמסוגלת.
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rti,vvnwהואהריפוי״בהאקומיאורקיאנו:דורון ytoולאבעברvmaלמצואהאדםאתמכווןאני

אבלעצמם,עםעבודהשעושיםכאלהישבתוכו.שנמצאיםהחומריםמתוךעצמו,בתוךהכליםאת

מקרהבכללטיפול;ללכתחייבאינואדםהאדם.שלמודעהלאאליותרישירגשרובונהמקדםהליווי

האקומי״שלהתפישהזאתריםוי.שלבתהליךנמצאהוא

במהלהתבונןיכולנוכךלבכות.והתחילה

שלה,הזוגכשבןובגוףבנפשלהשקורה

רוצהאני׳עכשיולה:אומראותה,שאוהב

לבקשהנענהואינובטלוויזיה׳סרטלראות

מוותרתהיאכיצדראינולהתכרבל.שלה

באמירהרקלאמבקשת,שהיאמהעל

הגופניתבחוויהגםאלאהמילולית

שלמאודעמוקלסשןנלקחזהשלה.

שבועות".כמה

הנוכחיתבהוויהלהתמקד

האקומי

ששמהנוספתפסיכותרפיסטיתגישה

האקומישיטתהיאהגוףעלדגש

DNNtoinw (Hakomiשנה40כ־לפני

קורץ.רוןדיירהפסיכותרפיסטידיעל

מערביתפסיכולוגיהביןמשלבתהשיטה

היאמהמזרח.ודאואיזםלבודהיזם

הנוכחיתבחוויההתמקדותמשלבת

ומאפשרתמכבדתאוהבת,נוכחותמתוך

אצלשמתחולללמהלבתשומתמתןעם

שונים.ברבדיםהמטופל

והתפצלויותגלגוליםכמהעברההשיטה

אתלפתחהמשיךקורץגםשונים.לכיוונים

Refinedלהוקראהשיטה Hakomi

Method.רבהלבתשומתישכאןגם׳׳

לחוויותוכבודמשדר,שהואולמהלגוף

הנתפסיםממקומותהמגיעיםולתכנים

קונבנציונליים.אוהגיונייםכפחות

אתלמדאורסיאנודורוןהמתקשר

פנההואלדבריו,שילוב.במרכזהשיטה

היכולתאתלשפרכדיהתחוםאתללמוד

הםשבובתהליךלאנשיםלסייעשלו

בתקשורמסרמעביראני״אםנמצאים.

נמצא,האדםשבובתהליךתומךשאינו

ליעזרההשיטהדבר.שוםעשיתילא

בתהליךעצמועםנמצאהאדםהיכןלהבין

נוצרכךבהתאם.המידעאתמעבירואני

גםוכךמסוימיםלאנשיםהזדמנויותחלון

כמטפל.לעבודהתחלתי

יכולאניפסיכולוגים,אצלשהיה״כאחד

העברעלהדיבורלכמהגבולשישלומר

אומרלריפוי״,להביאיכולהעתידועל

המשמעותייםהדברים"אחדאורסיאנו.

ההבנההואהאקומישיטתלישנתנה

ולאבעברלאועכשיו,כאןהואשהריפוי

למצואהאדםאתמכווןאניבעתיד.

החומריםמתוךעצמו,בתוךהכליםאת

שעושיםכאלהישבתוכו.שנמצאים

מקדםהליוויאבלעצמם,עםעבודה

ישירגשרבונההואנוספים;כליםונותן

האדם.שלמודעהלאאליותר

בכללטיפול;ללכתחייבאינו"אדם

זאתריפוי.שלבתהליךנמצאהואמקרה

למהמצטרףואניהאקומישלהתפיסה

למההמטופלאתמובילאינישקורה.

החומריםאתקובעואינירוצהשאני

שקורהומההמטופלהטיפול;בזמןשיהיו

הקובעים".הםלו
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עסקעשינו

קמומילי

אנחנו?מי

"קמומילי"העסקבעלתנורמנד,אמילי

אישיים.וטיפוליםפינוקיופי,לטיפוליספא

"קמומיל"ביןמשילובהגיע"קמומילי"השם

ו״אמילי"המרגיעותבסגולותיוהידועברפרח

בארבעגרהואנימצרפתלארץעליתישמי.

ספיר.ביישובמשפחתיעםהאחרונותהשנים

ומציעונשיםנערותלילדות,מיועד״קמומילי״

)פדיקור,נעימהבאווירהשוניםטיפוליםמגוון

קוסמטיקהעלייעוןעיסויים,שעווה,מניקור,

חלקטבעיים,טיפוחמוצריומכירתטבעית

עסקהוא״קמומילי״בית(.תוצרתמהם

המוצריםאיכותעלדגששמהאניובוקטן,

שימושועללטיפוליםמשתמשתאנישבהם

ייתןשהעסקליחשובטבעיים.בחומרים

ולכןהסביבהעלשמירהשללערכיםגםביטוי

והנחות.הטבותאצלימקנהאריזותמחזור

עלמקפידהאנישליהעולםמתפיסתכחלק

תינתןאחתשלכלכדיהוגנתמחיריםרמת

בעצמה.ולטפללבואהזדמנות

הרעיון?מאין

הצורךמןשנהכחצילפנינולדהעסק

תקופהאחרישליהחייםמסלולאתלשנות

רידמןבמכללתלימודיםשלאינטנסיבית

שבעבבארלקוסמטיקהספרבביתבאילת,

החלוםבנתיבות.טבעיתלרוקחותוקורס

שלי:הענייןתחומיכלאתלרכזהיהשלי

באוצרותהתעניינותבנשים,לטפלאהבה

להיותוהרצוןשברוקחותהיצירתיותהטבע,

כתחילת"קמומילי"אתרואהאניעצמאית.

כזה,מקוםלבנותאוכלשבאמצעותההדרך

ולגדול.להתפרנס

יום?ביוםמתנהלהעסקאיך

עדראשוןבימיםהביקושלפיניתניםהטיפולים

1-00:51-00:9103:8-00:31השעותביןחמישי

03:80-00:81השעותביןשישיבימי

שקדםליוםשדומהיוםאיןשליכמובעסק

וללמוד.לרקוחאוהבתאניהטיפוליםביןלו,

שיא?רגעי

שמתרחשיםקטניםרגעיםהםשליהשיארגעי

מדהימההרגשהזוהטיפול.בסוףכללבדרך

מסוימתאנרגיהעםשהגיעהאישהאיךלראות

סיפוקזהלגמרי.אחרתאנרגיהעםיוצאת

שהןברגעיםהנשיםאתללוותוכבודגדול

שלמהמרוץהפסקהלעשותלעצמןמרשות

ואושר.כוחהמוןנותניםהאלההרגעיםהחיים.

לעתיד?שאיפות

יודעתאניהדרך....בתחילתממשמרגישהאני

לבנותליחשובאבללהגיע,רוצהאנילאן

יהיומהדרך.גםליהנותכדילאט-לאטהכול

יותרלמשל(,)רפלקסולוגיהחדשיםטיפולים

מקוםגםיהיהואורגניים.טבעייםטיפוחמוצרי

הולדת,לימיטבעית,קוסמטיקהשללסדנאות

אתללוותכולםאתמזמינהבנות...מסיבות

״קמומילי"שלהפייסבוקבדףההתקדמות

שקורים.החדשיםהדבריםעלולהתעדכן

זהות

נורמנדאמיליקמומילישם

1108204-850טלפון

ספיריישוב

יוםוכליותר״זה"פחותמוטו

במיוחדנכוןזהכמהמגלה

מנסהאניהטיפוח.שלבתחום

בכלהזההמשפטעללחשוב

צריכהשאניוהחלטהצעד

גםוכךהעסקלגבילקבל

שלי.הפרטיםבחיים
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