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סביבה עוינת
לעתים קרובות אני נפגעת מהתנהגות בוטה ומחוסר 
רגישות של חבריי לעבודה. הדבר גורם לי סבל רב. 
כיצד אפשר "להתחסן" מהשפעה שלילית של הסביבה?

פי שמגע בסיר לוהט פירושו כווייה, כמעט בלתי אפשרי 
־להיות אדיש לאורך זמן לנוכח התנהגות פוגעת מצד הס

ביבה הקרובה שעמה באים במגע. רק יחידי סגולה, פסיכופתים 
או צדיקים גמורים אדישים כליל לביקורת ולהתנהגות כלפיהם, 
ואת מן הסתם אינך כזאת. ההשפעה ההכרחית של אחרים עלינו 
נובעת מסיבות עמוקות מאוד: האדם אינו מוגדר מעצם מהותו 
ובעת לידתו: אין לו אישיות, עמדות, תכונות וכדומה. הדימוי 
העצמי של כל אחד מאיתנו נוצר ונקבע על ידי המשוב שאנו 

מקבלים, תחילה מהבית ואחר כך מהסביבה. 
האחר הוא קנה המידה שלפיו אדם מגדיר לעצמו מיהו ומהו, 
כי לאמיתו של דבר אנו חסרי הגדרה וגבולות במהותנו. העצמי 

־המשתאה, חלק אלוה ממעל, נקודת התצפית של הבורא שט
בלה פניה במציאות, חסר כל אפיונים ובלית ברירה מאמץ את 
הגדרות האחרים לגביו. כך הוא מאמץ לו אישיות – תחפושת 
ולבוש שכל מי שנולד לעולם חייב לעטות, לפחות מאז שאכלה 

חוה מעץ הדעת. 
סיבה נוספת היא שכל בני האדם הם ביטוי של אחדות אחת, 
המבוטאת על ידינו. כולנו אחים ואחיות, כולנו בקענו מאותו רחם 
של הבריאה, ולכן – בין שאנו מכירים בכך ובין שלא – יש לנו 
קשר אישי הדוק עם כל אדם בעולם: בממדים שמעבר לעולם 
החומרי, כל אחד קשור בנימים ובתדרים עדינים לכל אחד אחר. 
כל מה שיודע אדם אחד – יודעים כולם )לכן בדרך כלל אותה 
המצאה מופיעה באותו זמן במקומות שונים בעולם(. מכיוון שכך, 
אנו קולטים כל פעולה וכל מחשבה הקשורות אלינו. אולי נדמה 
לך שאת בודדה ומיוחדת, והאחרים זרים לך, אך אין זה נכון: כל 

אחד מאיתנו הוא תא הקשור ליתר התאים. 
מה, אם כן, ניתן לעשות? הקלת הסבל אפשרית בשני נתיבים. 
האחד, היעיל והקל ביותר, הוא למצוא סביבת עבודה אחרת שבה 
האנשים הינם לרוחך, והתנהגותם אינה פוגעת בך. זו דרך טובה, 
ויש אומרים כי הבחירה היחידה שאנו יכולים לעשות לגבי איכות 
חיינו היא ההחלטה עם מי נתרועע: אמרי לי מי הם חברייך, 

ואומר לך מי את. 
־דרך אחרת, נאצלת וקשה יותר, היא לקבל אחריות על הרג

שותייך ולהניח שהאחרים אינם "אשמים" בהן. אולי את נוקשה 
ובלתי גמישה בערכים ובציפיות החברתיות שלך, ונוטה לבקר 
ולשפוט כל התנהגות שאינה הולמת את עקרונותייך? אולי גם 
לך יש ביטויים שליליים כלפי אחרים, והתנהגותם היא תגובה 
לכך? אולי הם חשים שאת מסתגרת, מתנשאת ומבקרת אותם? 

את תחליטי מה, אם ואיך תפעלי בנושא.

כ

על ידי נטאלי בן דוד הישראלית. כיום אני מאמנת בשיטה.
"כשהתחלתי להתאמן אצל ברק, בנינו הרצאה המבוססת על הסיפור שלי. 
שמנו דגש על כך שהמגבלות הן בתודעה. אין לנו תמיד שליטה על נסיבות 
חיינו, אבל יש לנו יכולת לבחור איך להתמודד איתן. זה המוטו שלי. כשהרציתי 
בבית הספר למאמנים של בן דוד, היא הציעה לי לעבור קורסים שיכשירו 
אותי להיות מאמנת. זה היה לפני 15 שנה, ומאז אני מאמנת וממשיכה ללמוד 

כל הזמן. 
"היום אני לומדת את שיטת 'התמקדות' )Focusing(, המבוססת על תחושות 
הגוף, כי הגוף הוא 'הפטפטן' הראשי שמגלה לנו הכל. אני מאמנת בשיטה 
שמבוססת על שלושה נדבכים: שפת הדיבור - כי כל מילה שאנחנו אומרים 

מסמלת משהו; תחושות הגוף; וההוויה )Being( - מי אתה בכל רגע נתון".
† את מרגישה את הגוף?

"אני חשה הכל. הפגיעה היא רק מוטורית ולא תחושתית. גם הגוף שלי 
'מפטפט' כל הזמן ואני קשובה לו".

† מהו האימון בשינוי שפת הדיבור?
"אנחנו לא מדברים ב'לא', אלא רק ב'כן'. כלומר, כשמישהו אומר לי: 
'אני לא אוהב לבוא לגן', אני שואלת מה אתה כן מרגיש כשאתה הולך לגן? 
כשמישהו אומר: 'אין לי כסף בבנק', אנחנו משנים את זה ל'יש לי חוב בבנק' 
וכו'. משחק המילים הזה נותן לנו להיות עם מה שיש ולא עם מה שאין. כמו 
שאני חיה את מה שיש ולא את מה שאין. לוקח זמן להפנים את זה, אבל 
בפועל זה גורם לאנשים להגיע לפריצת דרך. הם לומדים להכיר את עצמם, 
מגלים את המהות שלהם ועוברים טרנספורמציה. התוצאות נפלאות" )לפרטים 

.)talyfreemind.co.il :נוספים
† איך משפיעה המחלה על המציאות שלך?

"מאז ומעולם תחושת הנכות לא נגעה בי. אני לא מרגישה נכה. הטרשת 
מעולם לא שינתה את דרך מחשבתי, את עשייתי, את שאיפותיי, אותי. אני 
עובדת במשרה מלאה עם לוח זמנים צפוף ביותר. אני מקפידה לנהל את יומי 

כאדם בריא וחופשי לחלוטין".
† איך אנשים מגיבים אלייך?

"הם יודעים מראש למי הם באים, אחרי כמה דקות מפסיקים לראות את 
כיסא הגלגלים והמגבלה". 8

־"לאחר שנים של טיפולים שלא הועי
לו, לא רציתי לחיות, לא רציתי להיות, 
ובטח לא ככה. דווקא אז, כשביקשתי את 
מותי, הנפש שלי בחרה בחיים. מאותו 
מקום נמוך ואפל שבו נמצאתי אז, הבנתי 
שיש לי הזדמנות לבחור בחיים חדשים. 
כמו עוף החול, בחרתי להקים את עצמי 
לתחייה וליצור את חיי מחדש. הרגשתי 
שאמנם איבדתי המון, אבל עדיין יש לי 
אותי". כך כתבה טלי דויטשר שחר על 
הכריכה האחורית של ספרה "פוסתומוס" 
)הוצאת "מילה טובה"(, שראה אור לפני 

כשנה. 
כשפוגשים את דויטשר שחר - חולת טרשת נפוצה ומאמנת הווייתית 
המתמחה ביציאה ממשברים, יושבת בכיסא גלגלים ומניעה אותו בעזרת 
סנטרה - אי־אפשר שלא להשתכנע ממילותיה: "אם אני יכולה לחיות חיים 
עם חיוך, כשאני משותקת מהכתפיים ומטה, אין ספק שגם אתם יכולים לחיות 

את חייכם בחיוך, בכל מצב". 
דויטשר שחר )52( מתגוררת בבית צמוד קרקע בכפר־הס שהותאם לצרכיה. 
"בגיל 40 עברתי לכאן מתל־אביב, עם מטפלת", היא אומרת, "באותו זמן 

נפרדתי מבת זוגי והפכתי משותקת בארבע גפיים".
היא שירתה בצנחנים, סיימה תואר ראשון בפסיכולוגיה באוניברסיטת 
בר־אילן ותואר שני בהתנהגות ארגונית באוניברסיטת תל־אביב. בהמשך 
הייתה לה חברה לסחר בינלאומי. בגיל 24 יצרה זוגיות עם אישה ויחד הביאו 

לעולם את בנן, כיום חייל.
"בגיל 27 חליתי בטרשת נפוצה", היא מספרת. "זה התחיל מסימנים 
נוירולוגיים קטנים, כמו חולשה בגפיים, אבל לא ייחסתי לזה חשיבות. אמי 
ראתה אותי אחרי שהות של שנתיים בחו"ל, והעירה: 'את גוררת רגל'. למחרת 

היינו אצל נוירולוג שאבחן מיד את המחלה".
היא עברה מגוון טיפולים, אך המחלה המשיכה להידרדר. "כשהבן שלי 
התחיל ללכת, עברתי לכיסא גלגלים ובגיל 40 הפכתי להיות משותקת", היא 
מסכמת. "אחרי שלושה חודשי דיכאון, עברתי לשלב ההשלמה ואז התחלתי 
לחיות בשמחה. אני מייחסת זאת למדיטציה ולאימון בשיטת סאטיה אצל ענבל 
ברק. הסאטיה )בסנסקריט: קשב עמוק( מבוססת על בודהיזם טיבטי ופותחה 

כולו אוזן
תן רוצות בן זוג מקשיב, אבל הקשבה היא לא הצד החזק 
של רוב הגברים. מה תעשו? אמרו לו: "הייתי רוצה לשמוע 
את דעתך על משהו שקרה לי היום". פתיחה כזאת היא הסיכוי 

הגדול ביותר שלכן להפוך בן זוג חסר עניין לחתול סקרן. 
מה ההבדל בין הפתיחה הזאת ובין הפתיחה הרגילה, "אני 
רוצה לשתף אותך במה שעבר עליי היום"? העניין הוא שמה 
שעבר עלייך היום לא ממש מעניין אותו - אלא אם כן התרחשו 
דרמות גדולות. ובכל זאת הוא בוודאי מספיק מאולף כדי לשבת 

מולך כמו ילד טוב ולהקשיב. 
הבעיה היא שייתכן מאוד שהוא לא מפתח את הנושא עם 

־שאלות ותגובות מצדו, וזה יוצר רושם של חוסר הקשבה. יית
כן שאת עצמך אשמה בזה, לימדת אותו שיעור: "אל תיתן לי 
עצות, אני יודעת בעצמי מה לעשות. אני רק צריכה שתקשיב 
לי". הברנש המסכן, שרוצה לעשות את הדבר הנכון, מבין שאת 
מצפה ממנו לשבת ולשתוק ומקסימום לזרוק משפטים סתמיים, 

כמו "אני יכול לעזור במשהו?" 
אז בפעם הבאה שתשתפי אותו במה שעבר עלייך היום, נסי 
את משפט הקסם: "אני רוצה לשמוע את דעתך" או "חשוב לי 
לדעת מה אתה חושב על זה". המילים האלה הן כמו שיקוי אהבה 
לנפשו של גבר הצמא לתחושה שמעריכים את דעתו ונעזרים בה. 
כמעט כל אחד, גבר או אישה, מאושר כאשר מבקשים את 
עצתו או את דעתו. וכמעט כל אחד מרגיש אידיוט כשמישהו לא 
רוצה לשמוע מה הוא חושב. המסר "אני לא צריכה את העצות 
שלך" כבר רוקן הרבה מאוד גברים מכל מוטיבציה לשוחח עם 
בנות זוגם. כי בעיניו של בחור מצוי, הענקת עצה היא הדרך 
ההגיונית היחידה לבטא את האכפתיות שלו לקשיים שאת מעלה, 
בעוד שתיקה פירושה אדישות וחוסר עניין למה שעובר עלייך. 
רק תחשבי איך את עצמך תרגישי אם הוא ירצה לשתף אותך 
בקשיים שלו בעבודה, אבל הוא לא ירשה לך להביע את דעתך 
אלא רק להבין כמה קשה לו. בוודאי תהיי מתוסכלת ופגועה. 

האם תרצי להמשיך בשיחות מסוג זה? 
אם תבקשי לשמוע את דעתו, מובטחת לך הקשבה מכל הלב, 

־וטעם של עוד. אם תוסיפי: "הקשבתי לעצות שלך וכבר אני מר
גישה יותר טוב", תעלי את מפלס השיתוף ביניכם לרף גבוה מאוד. 

א

כיוון               הרוח
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 מערכת "לאשה" מבהירה כי המדור אינו מהווה המלצה, 
והפונים אל המרואיינים בו עושים זאת על דעתם בלבד
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טלי דויטשר שחר היא מאמנת במשרה 
 מלאה למרות המגבלה שלה: 

טרשת נפוצה גרמה לה שיתוק 
מהכתפיים ומטה

צפורה רומן

 טלי דויטשר שחר. 
הגוף מפטפט
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