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תודות
עבודה זו מוקדשת באהבה רבה לאבי ,אמנון אלישע ז"ל שנפטר כחודש לאחר כתיבת העבודה.
תודה אבי על האופטימיות ,שמחת החיים ,האהבה והנתינה האינסופית שלך.
לד"ר אביהו שושנה ,ראשית ,תודה על שחשפת אותי למושג החמלה העצמית .תודה רבה על הליווי
הצמוד ,התמיכה והנכונות לעזור.
למשתתפי ומנחי התוכניות שחקרתי ,תודה על שאפשרתם לי להשתמש בחומרים מן התוכניות.
לאמי ,אסתר אלישע ,תודה אינסופית ,שעזרת ותמכת בכל רגע אפשרי.
לבעלי ובן זוגי אריאל ,שבלעדיו לא היה מתאפשר מחקר זה.
לבנותיי ,עלמה ומיקה ולקשת על נוכחותם ואהבתם.
ולבסוף ,אני רוצה להודות למיטל רונן ,שותפתי לחמלה ,שליוותה אותי ותמכה בי לאורך כל הדרך.
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תקציר
פרקטיקות לפיתוח וטיפוח חמלה עצמית בישראל
יפית אורבך
מחקר זה עוסק בפרקטיקות לפיתוח וטיפוח חמלה עצמית כפי שהן מוצעות בשתי תוכניות בישראל.
תוכניות לחמלה עצמית ,מחקרים ומאמרים העוסקים בנושא מלמדים כי בשנים האחרונות ישנו עיסוק
הולך וגובר בחמלה עצמית .בד בבד ,לא נעשה עד כה מחקר אתנוגראפי אודות מושג החמלה העצמית
והפרטיקות המוצעות לפיתוחו ותחזוקו .על רקע זה ,ממצאי מחקר אתנוגראפי ראשוני זה ,עשויים להוות
תרומה משמעותית להבנת הפרקטיקות לפיתוח וטיפוח חמלה עצמית .ההגדרות התיאורטיות והאמפיריות
למושג החמלה העצמית ,בעבודת מחקר זו ,מתבססות בעיקר על חומריה של אחת החוקרות המובילות
בתחום :כריסטין נף ( ,)Neff ,2003aהטוענת כי חמלה עצמית היא מודעות לסבל ,של עצמנו ,המלווה
ברצון להקל על הסבל .חמלה עצמית היא האופן בו אדם מתנהג בטוב לב כלפי עצמו ,כמו שהיה מתנהג
כלפי חבר טוב .לטענתה ,לחמלה עצמית יש שלושה מרכיבים עיקריים הקשורים זה לזה ומשפיעים זה על
זה -kindness :גישה מטיבה כלפי עצמנו -Common humanity ,הרשות להיות אנושי (אנושיות
משותפת) ו -mindfulness -מיינדפולנס -קשיבות ( .)Neff, 2003a, 2003bמן הספרות המחקרית
עולה כי בהיעדר חמלה עצמית קיים סיכון מוגבר לפסיכופתולוגיה ( .)Barnard & Curry, 2012חמלה
עצמית ממתנת תגובות קיצוניות ומחזקת את יכולת ההתמודדות במצבים קשים ( Leary, Tate, Adams,
 .)Allen, and Hancock, 2007אנשים בעלי חמלה עצמית יכולים להכיל סבל של אחרים ולא להיות
מוצפים מכך וביכולתם לסלוח לאחרים ) .)Breines & Chen, 2013מחקרים ( Heffernan, McNulty
 )& Fitzpatrick, 2010; Neff, 2011; Hollis-Walker & Colosimo, 2011מראים שחמלה עצמית
גם מסייעת להעלאת המוטיבציה לשינוי והגברת הנכונות לקחת אחריות על טעויות .חמלה עצמית קשורה
גם לבריאות נפשית .רמות גבוהות של חמלה עצמית קושרו לרמות גבוהות יותר של סיפוק מהחיים
אופטימיות ואושר ,אינטליגנציה רגשית ,קשרים חברתיים והשגת מטרות ,כמו גם פחות ביקורת עצמית,
דיכאון ,חרדה ,נבירה ,דיכוי מחשבות ,פרפקציוניזם ועמידה ביעדי ביצוע שונים ( Neff, 2003a; Neff,
& 2003b; Adams & leary, 2007;Neff, Hseih & Dejitthirat, 2005; Neff, Rude
IV

 .)Kirkpatrick., 2007bחמלה עצמית היא גם מרכיב חשוב במניעת שחיקה וטיפוח חוסן של מטפלים
(.)Patsiopoulos, & Buchanan, 2011
קיימות כיום בעולם מספר תוכניות לפיתוח וטיפוח החמלה העצמית .חלקן מבוססות מיינדפלנס כגון:
 )Mindfullness based stress redaction( MBSRוMindfulness-based Cognitive) MBCT -
 )Therapyומטרתן לעורר מבט יותר מדויק למחשבות ולהרחיב את המודעות לרגע הזה בסקרנות,
פתיחות ,קבלה ויישוב דעת ( Bishop, Lau, Shapiro, Carlson, Anderson, Carmody, et al,
 ;)2004וחלקן מבוססות מדיטציית חמלה כגון CFT ,(Jinpa, 2010) CCT :וGilbert ( CMT -
 )2007, 2009, 2010ו.)Neff & Germer, 2013( MSC -
מערך המחקר אשר בבסיס עבודה זו הינו איכותני .במהלך המחקר אני וחוקרת נוספת השתתפנו בשתי
תוכניות :תוכנית "חמלה ונוכחות" ותוכנית "אהבה וחמלה" וערכנו תצפיות משתתפות .בסמינר "חמלה
ונוכחות" תיעדנו וניתחנו חומרים כתובים ,ובקורס "אהבה וחמלה" הקלטנו את המפגשים וקיבלנו מיילים
שבועיים .לחומרים אלו נערך ניתוח תוכן הבא לבחון את הפרקטיקות לפיתוח וטיפוח חמלה עצמית
המוצעים בתוכניות לחמלה בארץ.
בסמינר "חמלה ונוכחות" נכחו  20משתתפים ,מתוכם  19נשים ובחור אחד .כל המשתתפות בסמינר,
למעט משתתף אחד ,עוסקות בטיפול .לכולן התנסות קודמת בתחום המדיטציה ולחלקם היכרות מוקדמת
עם המנחות .בקורס "אהבה וחמלה" נכחו  21משתתפים ,מתוכם  18נשים ו 3-גברים .משתתפי הקורס
בעלי ידע קודם במדיטציה ולרובם היכרות מוקדמת עם המנחה מקורסים ומפגשי מדיטציה קודמים.
ממצאי המחקר עולה כי מושג החמלה מתבסס בעיקר על מקורות בודהיסטים הלקוחים מהכתבים בשפה
הפאלי העתיקה .שיח בודהיסטי זה מביא לידי ביטוי שימוש במושגים בשפות זרות או בתרגומם לעברית
ותומך בעיקר בפרקטיקות מדיטציה .המקור הבודהיסטי של תוכניות אלו דורש מן המשתתפים ,שלא
בקיאים במדיטציה או בשיח הבודהיסטי ,לאמץ עגה חדשה המשתמשת במושגים חדשים .מחקר זה חשף
שלושה ממצאים עיקריים הנוגעים לפרקטיקות לפיתוח וטיפוח חמלה :האחד ,הייבוא התרבותי של שיח
בודהיסטי אודות חמלה-עצמית לחברה הישראלית; השני ,שימוש בשפה עמומה ללא תיווך מספק;
והשלישי ,הדגש על משמעת עצמית ומודעות עצמית בתרגול הפרקטיקות לחמלה עצמית.

V

בפרק הדיון מודגש כי ,לאור ההישענות הדרמטית על השיח הבודהיסטי ,נדרשת התייחסות מיוחדת
לסוגיות של תיווך בין-תרבותי ותרגום תרבותי של קבוצות חמלה-עצמית לשם התאמתן לחברה
הישראלית .פרק הדיון מעלה גם שאלה מהותית לגבי האפשרויות הקיימות כיום לפיתוח וטיפוח חמלה
עצמית לאור ההישענות הבלעדית על השיח הבודהיסטי בישראל .על רקע זאת ,עבודה זאת מדגישה את
הצורך בהמשך חקר ופיתוח תחום הפרקטיקות לפיתוח וטיפוח חמלה עצמית.

VI

מבוא
חקר החמלה והחמלה העצמית הוא חדש יחסית בחברה המערבית ומקבל יותר תשומת לב בשנים האחרונות
( & Mckay & Funning, 2000; Gilbert, 1989; 2000; 2005a; 2005b, 2010; Goetz, Keltner,
 .)Simon-Thomas, 2010; Jinpa, 2010; Neff, 2003b; 2003a; Neff & Germer, 2013מספר תכניות
לטיפוח חמלה עצמית ,המתקיימות במדינות שונות ,פותחו בשנים האחרונות כגון,(Jinpa, 2010) CCT :
 CFTו ; (Gilbert 2007, 2009, 2010) CMT -וכן  .)Neff & Germer, 2013( MSCאבחון מעמיק
של שדה המחקר מלמד כי תוכניות אלה לא התקיימו בארץ .על רקע זאת תרומתו של מחקר ראשוני זה טמונה
במרחבים שונים :זיהוי פרקטיקות של חמלה עצמית; יישום עתידי של פרקטיקות אלה בחברה הישראלית;
שימוש בחמלה עצמית כאמצעי חינוכי ותרפויטי בקרב ילדים ונוער במערכת החינוך.
עבודת מחקר זו מבקשת לבחון את הפרקטיקות לפיתוח וטיפוח חמלה עצמית בשתי תוכניות בישראל על מנת
להבין הלכה למעשה מה אדם צריך לעשות על מנת לפתח חמלה .בחינות אלה משמעותיות ביותר לתחום החינוך
לאור העיסוק הפופולארי והאקדמי ,ההולך ומתרחב ,לגבי יתרונותיה של חמלה עצמית לרווחה ולבריאות
הנפשית ,תוך ייבוא של מודלים פסיכולוגים -תרבותיים בודהיסטים ,ולאור העובדה שכיום ,אין בארץ תכניות
חינוכיות שכאלה .לאחר חקר מעמיק של הסדנאות והקורסים הנעשים בארץ ,בקרב האוכלוסייה הנורמטיבית
(לא פתולוגית) נבחרו סמינר "חמלה ונוכחות" וקורס "אהבה וחמלה" .סמינר "חמלה ונוכחות" התרחש בבית
הארחה ,בקיבוץ בצפון הארץ ,במשך שלושה ימים והופץ ויועד לאנשי טיפול מכל התחומים .קורס "אהבה
וחמלה" התרחש במרכז ללימודי גוף ונפש האדם במרכז הארץ ,במשך חמישה מפגשים בני שעתיים.
תחילה אציג את הגדרת המושג חמלה עצמית ומרכיביו ,אפרט את חשיבות ומשמעות חמלה עצמית בהתייחס
לתחומים שונים .לאחר מכן אציג את דרכי ההתערבות הקיימים כיום לפיתוח חמלה עצמית .בהמשך אתייחס אל
מטרת המחקר ומערך המחקר .אציג את ממצאי המחקר ,המעידים על שימוש בשיח בודהיסטי ואדון במשמעות
ייבוא שיח זה לחברה הישראלית ובשימוש בפרקטיקות אלה .הפרקטיקות שנחקרו במחקר זה נותנות מענה
לשאלת המחקר כיצד ניתן לפתח ולטפח חמלה עצמית .לסיום אתעכב על מגבלות המחקר והמלצות למחקר
עתידי.
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סקירת ספרות
חמלה וחמלה עצמית
המושג חמלה זוכה לתשומת לב רבה לאחרונה .על פי התפיסה הבודהיסטית חמלה עוסקת במודעות והבנה של
הסבל או המצוקות והרצון להקלה מהם -ההכרה שכישלונות וקשיים הם חוויות אנושיות אוניברסאליות ויש
לקבלם בפתיחות לב במקום להתכחש או להתעלם מהם ( .)Goldstein & Kornfield, 2001במסורת
הבודהיסטית חמלה נובעת מההבנה לפיה אנו מאוחדים באנושיות ובאלוהות שלנו; שכולנו רוצים להיות
מאושרים וחופשיים מסבל ( .)Chödrön, 1994הדלאי-לאמה טען כי חמלה הינה מחשבה ורגש ,המאופיינים
בשאיפה וברצון מעשי ומחויב לעשות מעשה על מנת להקל על סבלם של אחרים ולסייע להם להשיג שחרור
מוחלט מהסבלּ .בֹודְ הִיצִ'יטַה (מהבודהיזם הטיבטי) היא התכוונות של חמלה ,אותה שאיפה להקלת הסבל,
נוצרת תוך האימון בחוכמה להבנה נכונה והתכוונות נכונה .ההבנה הנכונה מוגדרת כהבנה של ארבע האמיתות
הנאצלות'( ,דוקהה'  -האמת בדבר הסבל' ,סמודיה' – האמת בדבר המקור לסבל' ,נירודהה' האמת בדבר הפסקת
הסבל ו'מגה'  -האמת בדבר הדרך המובילה להפסקת הסבל) והכרה בשורשי הסבל (חמדנות /קנאה ,שנאה
ודחייה ,סלידה ,בורות /אשלייה) .הפסקת הסבל אפשרית באמצעות פיתוח ארבעת המצבים העילאיים ,הלכי
רוח ותודעה גבוהים :אהבה ( ,)Mettaחמלה ( ,)Karunaשמחה אוהדת ( )Muditaושקילות מנטלית
(( )Upekkhaראהולה.)2004 ,
הפסיכולוגיה הבודהיסטית טוענת כי חמלה עצמית מייצרת אפקט של הבנה עצמית ,סובלנות ואיזון במהלך
התמודדות עם אירועים קשים ,ומזכירה לנו שהסבל הוא מוכר והוא נחלת הכלל .חמלה היא טבענו העמוק
ביותר .היא נובעת מהקשרים שיש בין כולנו ,מה שמכונה בבודהיזם בשם "תלות הדדית" ,הוויית הגומלין שלנו
עם כל הדברים (קורנפילד.)2009 ,
למרות שחווית הסבל היא אוניברסאלית ,הסבל הוא גם ייחודי ואינדיבידואלי .חווית הסבל מאופיינת על ידי
איבוד שליטה הגורמת לחוסר ביטחון והרגשה שהאדם לכוד בתוך נסיבות הסבל (;Ferrell & Coyle, 2008
 .)Wada & Park, 2009ההפסד יכול להיות ברור רק במוחו של הסובל ,אך עדיין תוצאותיו יכולים לבוא לידי
ביטוי ברגשות עצבות ,ייאוש ,בדידות או ייסורים ( .)Ferrell & Coyle, 2008סבל הוא דפוס המפחית את
היכולת לדאגה עצמית ,את הקשר עם אחרים ,מפחית עצמאות וערך עצמי .דפוס הסבל ימשיך עד שגורם אירוע
אחר יופיע .אירוע זה יכול להוביל להבנה שיש ערך לחיים ( Habito, 2002; Ladner, 2004; Watson,
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 .)1993הבנת האדם כי בידיו הבחירה מובילה אותו לפעולה הנוגעת לשינוי בחייו ( ;Gnaratana, 2002
 .)Rinpoche, 1994חמלה עצמית היא תגובה לסבל האישי עם תובנה ,טוב לב ואהבה ומיינדפולנס (קשיבות),
שמורחבת מהעצמי לאחרים שסובלים (.)Florida, 2002
חמלה עוסקת ברגישות כלפי חווית הסבל וקשורה לרצון להקל על סבל זה (Goetz, Keltner, & Simon-
 .)Thomas, 2010כלומר ,כדי לחוות חמלה ,ראשית ,על האדם להיות מודע לקיומו ,לצאת מהסיטואציה
ולבחון אותה מנקודת מבט של צופה ,מתבונן חיצוני .חמלה עצמית זוהי חמלה שמופנית פנימה ( & Neff
.)Germer, 2013
מק'קי ופנניג ( )Mckay & Funning, 2000טענו כי חמלה היא שלוש מיומנויות קבועות :הבנה ,קבלה
וסליחה .בנוגע לחמלה עצמית -הבנה כיצד תובנות לגבי התנסויות ,מחשבות ,רגשות והתנהגויות משפיעים אחד
על השני באופן הגיוני .קבלה מתייחסת להכרה מלאה בעובדות הסיטואציה מבלי לשפוט או להעריך .סליחה
עצמית מופיעה מתוך הבנה וקבלה ,והיא כוללת זיהוי בטעויות של הפרט ,למידה מהם ,שחרור אשמה עצמית
והתקדמות הלאה עם כוונה מלאה לפעול יותר טוב בעתיד.
עוד הגדרה של חמלה עצמית של גילברט ועמיתיו ( & Gilbert, 2000; Gilbert & Irons, 2005; Gilbert
 ,)Procter, 2006הטוענים כי התפיסה לגבי חמלה עצמית מושרשת בנו ביולוגית ומבוססת ביכולות שלנו
לדאוג לאחרים התורמים להישרדות שלנו .יכולות אלו הן :רגישות וסימפטיה כלפי מצוקות הפרט ודאגה
לרווחה עצמית ,הכלת המצוקות והקשיים ללא ביקורת עצמית ושיפוטיות ,הבנת הבסיס והגורמים למצוקות
והקשיים וקבלתם.
על פי התפיסה המערבית ,ההגדרה לחמלה עצמית ,שהכי קרובה לתפיסה הבודהיסטית היא של נף ( Neff,
 ,)2003aהטוענת כי חמלה עצמית היא מודעות לסבל ,של עצמנו ,מלווה רצון להקל על הסבל .חמלה עצמית
היא האופן בה אדם יתנהג בטוב לב כלפי עצמו ,כמו שהיה מתנהג כלפי חבר טוב .כשאדם נתקל בקשיי החיים,
או מתעמת עם טעויות אישיות ,כישלונות וליקויים ,בהימצא חמלה עצמית התגובה לכך תהיה בנעימות ,בטוב
לב כלפי עצמו ,בהכרה שהסבל הוא משותף לכולם ,ולא בשיפוט עצמי וביקורת (.)Neff & Dahm, in press
נף ( )Neff, 2003a, 2003bטוענת כי לחמלה עצמית יש שלושה מרכיבים עיקריים הקשורים זה לזה
ומשפיעים זה על זה:
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 -kindness .1גישה מטיבה כלפי עצמנו :פיתוח טוב לב והבנה כלפי עצמי .גישה סובלנית ביחס למצוקות,
לחולשות ולפגמים שלנו .מרכיב זה כולל את הנכונות לקבל את רגשותינו ,לדאוג ולטפל בעצמנו ,במקום
להיות במקום של ביקורת עצמית ,האשמה עצמית מופרזת או "פיחות" עצמי במצבים של כאב ,גילוי
חולשות או חשיפה לכישלון .עם גישה מיטיבה אנו תומכים ומבינים את עצמינו .הדיאלוג הפנימי שלנו הוא
עדין ומעודד ולא נוקשה וממעיט בערך .כלומר ,במקום להאשים את עצמינו שאנו לא טובים מספיק ,אנו
מבינים שעשינו את המיטב שיכולנו .בדומה ,כשחוויות נסיבות החיים מאתגרות אותנו וקשות מנשוא ,אנו
נרגיע ונטפל בעצמינו (.)Neff & Dahm, in press
 -Common humanity .2הרשות להיות אנושי (אנושיות משותפת) :ההכרה בכך שסבל ,טעויות,
כישלונות וקשיים הוא חלק מהחוויות האנושיות האוניברסאליות ובכך ש"כולנו בני אדם" ,שכוחותינו אינם
אינסופיים אלא מוגבלים ,ושחוויות קשות הינן חלק בלתי נמנע מהיותנו אנושיים .לעיתים ,אנו מרגישים
מנותקים ומבודדים מאחרים ,כשאנו צריכים להתמודד עם מאבקים וכישלונות .המרכיב הזה של חמלה
עצמית כולל תחושת מחוברות ליתר האנושיות בשונה מחוויה של נבדלות ,בידוד ונתק מיתר העולם ( Neff
 .)& Germer, 2013כשאנו זוכרים את חווית האנושיות המשותפת ,אנו מרגישים פחות מבודדים כשאנו
בכאב (.)Neff & Dahm, in press
 – mindfulness .3מיינדפולנס -קשיבות :כרוכה בקשב לתהליכים גופניים ,למחשבות ולרגשות כגון כעס,
פחד וחרדה ,מבלי להזדהות יתר על המידה איתם ,מחד-גיסא ,ומבלי להתעלם מהם ,מאידך-גיסא ( Neff,
 .)2003aבמסורת הבודהיסטית ,מיינדפולנס וחמלה נחשבות לשתי כנפיים של ציפור ( Krause & Sears,
 ,)2009ולכל אחת מהן יתרונות חופפים אך ייחודיים לרווחה .מיינדפולנס מתואר כמודעות שמתפתחת
מתשומת לב שפוגשת את החוויות שבכאן ועכשיו ,ברגע הנוכחי ,כולל גם תופעות פנימיות כמו תחושות,
מחשבות ,רגשות ,מראות ,קולות וריחות ,תוך קבלתן ללא שיפוטיות ( .)Kabat- Zinn, 2006כשאנו
בקשיבות ,אנו פתוחים לחוויית המציאות ברגע הנוכחי ,מבלי לשפוט להימנע או להדחיק ( Bishop, Lau,
.)Shapiro, Carlson, Anderson, Carmody, et al, 2004, Brown, Ryan, & Creswell, 2007
עמדה של קשיבות מול חוויות מתמשכות היא הכרחית על מנת לחוש טוב לב עצמי ושותפות אוניברסאלית.
על מנת להגיב למחשבות ורגשות כואבים באופן חומל ,זה הכרחי לחוות אותם ,להתבונן ולהכיר בהם ,מבלי
לדכא אותם או להזדהות עימם (.)Neff, 2003b
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עד כה ,רוב המחקרים שנעשו על חמלה עצמית השתמשו בסולם המדידה לחמלה עצמית ( Self Compassion
 )Scale- SCSשל נף ( )2003bהמבוסס על שלושת הרכיבים .לכל רכיב חיובי של חמלה עצמית יש גם את
הרכיב השלילי ,ההיפך מחמלה עצמית :טוב לב עצמי מול ביקורת עצמית ,הרשות להיות אנושיים (אנושיות
אוניברסאלית) מול בידוד ומיינדפולנס מול הזדהות יתר .מחקרים נוספים שנעשו ,על מנת לבחון את השפעת
החמלה העצמית על רווחת האדם ,השתמשו באינדוקציית מצב רוח ( Breines & Chen, 2012; Leary, Tate
 ;),Adams, Allen, & Hancock, 2007בתצפיות התנהגותיות ( )Sbarra, Smith & Mehl, 2012או
בהתערבות קצרת מועד (.)Shapira & Mongrain, 2010
חמלה עצמית ומרכיבים נפשיים אחרים
הגדרת המושג חמלה במילון העברי (אבן -שושן )2003 ,היא" :רחמים ,רגש של אהדה ורצון לעזור לזולת
בצרתו" .כדי להסביר את מהות המושג מוסיף אבן שושן פסוק מהתנ"ךּ":בְַא ֲהבָתֹו ּו ְב ֶח ְמלָתֹו הּוא גְָאלָם" (ישעיהו
סג ,ט) .נף ( )Neff, 2003aלעומת זאת ,מבדילה בין חמלה עצמית לרחמים עצמיים .רחמים עצמיים יכולים
להשכיח את אותו סבל שגם אחרים סובלים או יכולים לגרום להזדהות יתר עם הסבל ,המייצרת רגשות
שליליים וקושי לראות את הדברים בפרספקטיבה אובייקטיבית.
הבחנה נוספת שנף עושה היא בין חמלה עצמית ואנוכיות -חמלה עצמית היא לא אנוכיות כיוון שהיא כוללת
בתוכה את ההבנה שסבל וקשיים הם חלק מהחוויות האנושיות האוניברסאליות ולכן ,חמלה עצמית מעודדת את
רגשות חמלה כלפי אחרים במקום אדם המרוכז בענייניו הוא .חמלה עצמית היא גם לא וותרנות עצמית ,עצלנות
או גישה פאסיבית לפגמים או חולשות האדם .חמלה עצמית אמיתית כוללת את השאיפה להשתפר ,לשנות
התנהגות על מנת לתקן טעויות או חולשות הגורמות נזק או קושי לאדם או לאחרים .למרות שהרבה אנשים
חושבים שנוקשות כלפי עצמינו היא הכרחית על מנת להשתפר ,להשתנות ,גינוי עצמי עלול להיות לא נעים
ולהוביל להימנעות מהתבוננות ומודעות עצמית .חמלה עצמית גם אינה סליחה עצמית הגורמת להפחתת
האמפתיה ) (Hall & Fincham, 2008ולהפחתת העיסוק בפעולות והתנהגויות מתקנות ( Exline, Root,
 .)Yadavalli, Martin & Fisher, 2011חמלה עצמית היא מבנה רחב יותר מסליחה עצמית ,והיא מעוררת
משתתפים לקחת יותר אחריות בנוגע לתפקידם באירוע שלילי (.)Leary et al, 2007
הבחנה נוספת חשובה היא בין חמלה עצמית והערכה עצמית .הערכה עצמית היא תוצאה של תהליך השוואתי
של יכולות ,ביצועים או תכונות לעומת האחרים .השוואה זו מובילה לשיפוטיות האדם על ערכו בתחומים
5

שנחשבים לחשובים (בית ספר ,עבודה ,מערכות יחסים וכדומה) .הערכה עצמית לעיתים תלויה בדעותיהם של
אחרים ,כך שהיא עולה בהשפעת אישורם ובהסכמתם של האחרים .לעומת זאת ,חמלה עצמית היא דרך
להתייחס לעצמך ללא הערכות ,סטנדרט ביצועי או אישורם של אחרים .היא מעודדת התנהגויות חיוביות מתוך
דאגה לעצמך ולאחרים .חמלה עצמית מונעת מצבים בעייתיים הנובעים משיפוט עצמי ואנוכיות ומעודדת קשר
עם האחרים בזכות הבנת הסבל האנושי המשותף (.)Neff & Vonk, 2009
חשיבות ומשמעות פיתוח חמלה עצמית
חמלה עצמית ופסיכופתולוגיה  -בהיעדר חמלה עצמית קיים סיכון מוגבר לפסיכופתולוגיה ( & Barnard
 )Curry, 2012bמחקרים הבוחנים את מרכיב הביקורת העצמית ,מצאו שביקורתיות עצמית מופרזת
ופרפקציוניזם הם גורמי סיכון לפסיכופתולוגיה ( .)Shahar et al., 2012חמלה עצמית עשויה למתן את
ההשלכות השליליות של מודעות עצמית מופרזת ,ושל פחד מפני תגובות הסביבה בקרב אנשים בעלי חרדה
חברתית ( )Werner et al., 2012ונמצאה קשורה לרמות נמוכות יותר של חרדה ודיכאון ( & MacBeth
 .)Gumley, 2012במונחים של הקשר לתכונות האישיות נמצא כי לחמלה עצמית יש קשר שלילי משמעותי
לנוירוטיות ,והיא מנבא חיובי משמעותי של רווחה גם כאשר מפקחים על נוירוטיות ( & Neff, Rude,
.)Kirkpatrick, 2007b
חמלה עצמית וחוסן -במחקרם של לירי ועמיתיו ( )Leary et al, 2007נמצא כי חמלה עצמית ממתנת תגובות
קיצוניות ומחזקת את יכולת ההתמודדות במצבים בלתי נעימים או מלחיצים .נבדקים שהפגינו רמה גבוהה יותר
של חמלה עצמית ,נמצאו תגובות יותר מתונות ,פחות "היתקעות" ברגשי אשם בתגובה לשגיאות וטעויות ויכולת
לשמור על פרספקטיבה רחבה יותר ואף ללמוד מהקושי .במחקר אחר ( )Thompson & Waltz, 2008נמצא
שככל שאנשים מפגינים יותר חמלה כלפי עצמם ,כך ניתן לזהות אצלם פחות דפוסים של הימנעות והתייחסות
שוות נפש יותר למצוקה הפוסט-טראומטית .עוד מחקר ( ,)Sbarra et al., 2012שעקב אחרי אנשים בתהליכי
גירושין ,הדגים את חשיבות החמלה העצמית בהתמודדות עם פרידה ולהסתגלות פסיכולוגית טובה יותר
לגירושין.
חמלה עצמית וקשרים בין-אישיים –חמלה כלפי אחרים אינה יכולה להיות שלמה אם אין בה יסוד של חמלה
כלפי עצמנו .זאת עולה מממצאי מחקרים המצביעים על הקשר בין פתיחות לכאב וקבלה של הרגשות שלנו לבין
הפתיחות לכאב הזולת וקבלה של רגשותיו ( .)Gilbert, McEwan, Matos & Rivis, 2010נמצא כי חמלה
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עצמית תורמת לטיב הקשרים החברתיים ( .)Neff, 2012אנשים בעלי חמלה עצמית תוארו על ידי בני זוגם
כיותר מחוברים ,מקבלים ותומכים ופחות מנותקים ,שולטים ואגרסיביים מילולית ופיזית ,לעומת אנשים חסרי
חמלה עצמית .אנשים בעלי חמלה עצמית מסופקים יותר ממערכות יחסים ומרגישים יותר ביטחון בהתקשרות
( .)Neff & Beretvas, 2012קרוקר וקנוולו ( )Crocker & Canevello, 2008מצאו כי לסטודנטים בעלי
חמלה עצמית יש יותר מטרות חומלות במערכות יחסים עם חברים ושותפים לחדר .התקשרות לא בטוחה,
דיכאון ,חרדה ומתח עשויים ליצר תגובות של פחד ,הימנעות ,או ליצור רגשות שליליים כמו צער או בדידות
) .(Gilbert, McEwan, Matos & Rivis, 2010חמלה לאחרים תלויה בשיפוט שנעשה כלפי נמען החמלה
(.)Capitanio, & Herek, 1999; Weiner, Perry, & Magnusson, 1988
מחקרים מוכיחים כי אנשים בעלי חמלה עצמית הם בעלי חמלה גם כלפי אחרים .נמצא ()Longe et al, 2009
כי חמלה עצמית מעוררת חלקים במוח הקשורים לחמלה באופן כללי .נף ופרומייר ( Neff & Pommier,
 )2012מצאו כי אנשים בעלי חמלה עצמית יכולים להכיל סבל של אחרים ולא להיות מוצפים מכך וביכולתם
לסלוח לאחרים .בריינס וחן ) )Breines & Chen, 2013הראו כי דרך אחת להגברת החמלה לעצמי היא לתת
אותה לאחרים .עיסוק בהתנדבות ובהתנהגויות סיוע קשורים לבריאות ואריכות ימים ( ,)Post, 2007דאגה
לאהוב חולה מקטינה את הרצון והסיכון לתמותה (.)Kogan, et al, 2010
חמלה עצמית ומוטיבציה לשינוי – מחקרים ( Heffernan, McNulty & Fitzpatrick, 2010; Neff,
 )2011; Hollis-Walker & Colosimo, 2011מראים שחמלה עצמית מסייעת להעלאת המוטיבציה לשינוי
והגברת הנכונות לקחת אחריות על טעויות .נף ועמיתיה ( )Neff, Hsieh, & Dejitterat, 2005מצאו כי רמות
גבוהות של חמלה עצמית קשורות לרגשות אוטונומיה ,יכולות ,אופטימיות ,חכמה ,סקרנות ,יזמה אישית
והשפעות חיוביות .חמלה עצמית מקושרת עם הערכה עצמית מציאותית ( ,)Leary et al, 2007אשר בהתאם
מנבאת את תוצאות הגדילה האישית ( .)Kim, Chiu, & Zou, 2010חמלה עצמית נמצאה במתאם חיובי עם
יעילות עצמית ( )Iskender, 2009ובמתאם שלילי עם דחיינות .במחקרם נוסף ()Breines & Chen, 2012
מצא כי גישה המקבלת ומכירה בכישלונות אישיים מעוררת באנשים מוטיבציה גדולה יותר לשפר את עצמם.
בנוסף ,חמלה עצמית עשויה להפחית הסיכון להרמת ידיים בעקבות מעידות או מצבים אחרים הנחווים ככישלון.
נמצא כי חמלה עצמית עשויה לתרום למניעת בולמוסי אכילה ולהפחתת הסיכון לנבירה ולהלקאה עצמית
(.)Adams & Leary, 2007
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חמלה עצמית ורווחה נפשית  -מחקרים שונים ( Neff, 2003a; Neff, 2003b; Adams & leary,
 )2007;Neff, Hseih & Dejitthirat, 2005; Neff et al., 2007bמצאו תמיכה חזקה לכך שחמלה עצמית
קשורה לבריאות נפשית .רמות גבוהות של חמלה עצמית קושרו לרמות גבוהות יותר של סיפוק מהחיים
אופטימיות ואושר ,אינטליגנציה רגשית ,קשרים חברתיים והשגת מטרות .איכויות ההרגעה העצמית של
החמלה-העצמית נחשבות כמעוררות יכולות גדולות יותר לאינטימיות ,אפקט וויסות יעיל ,חקירה והתמודדות
מוצלחת עם הסביבה ) .(Gilbert, 1989, 2005aמחקר ( )Neff, Pisitsungkagarn & Hsieh, 2008אשר
בדק רמות החמלה העצמית בתרבויות שונות מצא כי ייתכן ויש יתרונות אוניברסליים לחמלה עצמית מאחר
וחמלה עצמית גבוהה יותר ניבאה באופן משמעותי פחות דיכאון ושביעות רצון גבוהה יותר מחיים.
חמלה עצמית ושחיקת מטפלים – טיפוח החמלה העצמית ,לאורך זמן ,עשוי להיות מלווה בעלייה בתשוקה
לקדם את בריאותו של אדם אחר ורווחתו ,ויוזמה לפעול ולהניע שינויים בחייו של אדם ) .(Neff, 2003aמכאן
שחמלה עצמית היא מרכיב חשוב במניעת שחיקה וטיפוח חוסן של מטפלים ( Patsiopoulos, & Buchanan,
 .)2011תרגול חמלה עצמית קשור עם התפתחות תחושה של איזון ,בהירות ,פתיחות ,שמחה ,חוכמה,
יצירתיות ,חופש ,עבודה יעילה עם לקוחות ,הנמכת ציפיות עצמיות לא מציאותיות ,פיתוח גבולות יעילים ואיזון
בין צרכים ,וחוויות של שביעות רצון בעבודה ומניעת שחיקה.
חמלה עצמית ופסיכותרפיה -נראה כי חמלה עצמית היא מנגנון יעיל גם בתרפיה ( .)Baer, 2010נמצא כי
לאחר טיפול פסיכו דינמי קצר מועד חלה ירידה ברמת החרדה ,הבושה והאשמה וחלה עלייה בנכונות לחוות
עצבות ,כעס וקירבה ,שהיו קשורים עם רמות גבוהות של חמלה עצמית המנבאת פחות סימפטומים פסיכיאטרים
ובעיות בין אישיות ( .)Schanche, 2011נף ועמיתיה ( )Neff, Kirkpatrick, & Rude, 2007מצאו כי
עלייה ברמת החמלה העצמית קשורות לירידה ברמת הביקורת עצמית ,דיכאון ,ניכור ,מחשבות על שונות
וחרדה אצל מטופלים לאורך חודש אחד ,בשיטת גשטלט ,שמטרתה להפחית את רמת הביקורת העצמית והעלאת
החמלה העצמית ( .)Greenberg, 1983; Safran, 1998יתרה מכך ,חמלה עצמית נמצאה כגורם מפתח
ביעילות תוכניות התערבות תרפויטיות קוגניטיבית כגון תרפיה קוגניטיבית על בסיס מיינדפולנס ()MBCT
ובתכוניות מיינדפולנס מפחיתות מתח (.)Germer & Neff, 2013( )MBSR
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דרכי התערבות לפיתוח חמלה עצמית
תוכניות מבוססות מדיטציית מיינדפולנס – מודעות מאוזנת למחשבות ורגשות שליליים במקום הזדהות יתר
עימם או הימנעות ,דיכוי ( .)Neff, 2003aמטרתה לעורר מבט יותר מדויק למחשבות ולהרחיב את המודעות
לרגע הזה בסקרנות ,פתיחות ,קבלה ויישוב דעת ( Bishop, Lau, Shapiro, Carlson, Anderson,
 .)Carmody, et al, 2004ניתן לפתח ולחזק את תרגול המיינדפולנס באמצעות תרגול בישיבה או בעמידה
( .); The Dalai Lama, 2001Buddharakkhita, 1995מידת התרגול משפיע על שיפור במדדי תוצאה כמו
אושר ,התמודדות ,איכות שינה ,ירידה ברמות לחץ ( Carson, Carson ,Gil & Baucom, 2004; Shapiro,
 )Bootzin, Figueredo, Lopez & Schwartz, 2003ועירור גישה חומלת ( & Shapiro, Astin, Bishop,
;Cordova, 2005; Shapiro, Brown, & Biegel, 2007; Neff, 2003b; Lykins & Baer, 2009
 .)MacBeth & Gumley, 2012התרגול מגביר פעילות באמיגדלה ,ההכרחית לעיבוד גירויים רגשיים,
קשורה לאמפתיה ולתפישת המצבים הנפשיים והרגשיים של אחרים ( Lutz, Brefczynski-Lewis,
;.) Lutz, Greischar, Perlman, & Davidson, 2009Johnstone & Davidson, 2008
תוכניות נפוצות מבוססות מיינדפולנס:
 -)Mindfullness based stress redaction( MBSR .1תכנית מבוססת מיינדפולנס להפחתת לחץ ,מתח
וחרדה ) (Kabat-Zinn 1982; 1990הנפוצה ביותר .נמצאה קשורה לעלייה בחמלה עצמית מדווחת,
באוכלוסיות קליניות ולא קליניות ( ;Birnie, Speca & Carlson, 2010; Jazaieri et al., 2012
.)Shapiro et al., 2005; Shapiro et al., 2007; Werner et al, 2012
 -(Mindfulness-based Cognitive Therapy) MBCT .2טיפול קוגניטיבי מבוסס מיינדפולנס הינו
חלופה נפוצה ל  MBSRאשר אומץ והותאם לשימוש קליני ,במיוחד לטיפול בדיכאון תוך התמקדות
בשיפור מצוקות פסיכולוגיות באמצעות שינוי היחסים שיש לאדם עם בעיותיו ( & Segal, Williams,
.)Teasdale, 2002
ראיונות מטה-אנליטיים מצביעים על כך ש MBSR -ו MBCT -מובילות לשיפור משמעותי בתפקוד פיזי
ופסיכולוגי במגוון רחב של אוכלוסיות ( Chiesa & Serretti, 2009; Grossman, Niemann, Schmidt,
 )& Walach, 2004; Hofmann, Sawyer, Witt, & Oh, 2010ומגבירות חמלה עצמית ( Birnie, Speca
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;& Carlson, 2010; Kuyken et al., 2010; Lee & Bang, 2010; Rimes & Wingrove, 2011
.)Shapiro et al., 2005; Shapiro et al., 2007
ניתן לראות כי חמלה עצמית ומיינדפולנס קרובים וקשורים זה לזה .את שניהם ניתן לטפח על ידי תרגול
מדיטציה המגיעה במקור מהמסורת הבודהיסטית ,והותאמה לתרבות המערבית .מחקרים שונים על הקשר בין
חמלה עצמית ומיינדפולנס ( & Shapiro et al., 2005; Shapiro et al., 2007; Neff, 2003b; Lykins
 )Baer, 2009מוכיחים כי תרגול מיינדפולנס מעלה משמעותית את מידת החמלה העצמית.
תכניות מבוססות מדיטציית חמלה -)Compassion Meditation( CM -מדיטציה המערבת טכניקות
לעירור חמלה והעלאת המודעות בהקלת סבלם של כל היצורים החיים (; Grossman & Van Dam, in press
 ,)Hopkins, 2001; Hofmann, Grossman, & Hinton, 2011תוך מיקוד במחשבות ואיחולי חמלה
ספציפיים עבור האחר ) .(Chalmers, 1999; The Dalai Lama, 2001מטרתה ,לטפח רגשות של חמימות
וטוב לב כלפי העצמי וכלפי אחרים ( )Baer, 2010והיא מפחיתה מצוקות סובייקטיביות ותגובות חיסוניות
( ); Pace et al., 2010Pace et al., 2009ומשפרת רווחה (.)Baer, Lykins, & Peters, 2012
קיימות מספר תוכניות המלמדות מדיטציית חמלה .מדיטציה זו מבוססת על מדיטציית Loving-( LKM
 ,)kindness Meditationהמגיעה מהבודהיזם ובדרך כלל נכללות גם בקורסים וסדנאות של מיינדפולנס וגם
במרכזי מדיטציה בודהיסטים .לכן ,סביר להניח שאנשים שמתרגלים מדיטציה בודהיסטית או מתרגלים
מיינדפולנס ,נחשפו ותרגלו את מדיטציית  .)Baer, 2010( LKMבתכניות התערבות המבוססות מדיטציית
 ,LKMכמו במדיטציות אחרות ,התרגול נעשה בישיבה זקופה ,עם עיניים עצומות או בוהות בנקודה .בתחילה,
תשומת הלב היא על הנשימה .בהמשך המתרגל מנסה לחוש רגשות חמלה על ידי דמיון תמונה של מישהו ,או
סיטואציה שבה הוא חש חמלה ,ומנסה להרחיב רגשות אלו כלפי עצמו ,על ידי חזרה על משפטים כמו" :לו אהיה
בריא"" ,לו אהיה מאושר"" ,לו אהיה בטוח"" ,לו אהיה שליו" .לאחר הרחבת טוב לב אוהב לעצמי למספר
דקות ,האדם מעביר את המיקוד לאדם אחר שהוא אוהב .בהמשך (באותה ישיבה או בישיבה אחרת) האדם
מעביר את המיקוד של רגשות חמימות וטוב לב גם לאנשים שהוא שונא וגם לאנשים זרים .מדיטציית LKM
מזמינה את המתרגל לעשות משהו מסויים :לחזור על ביטויים ספציפיים ,תוך כדי דמיון אדם מסויים או יצורים
חיים אחרים ולטפח את רגשות החמימות וטוב הלב (.)Baer, 2010
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מספר מחקרים בדקו את השפעת מדיטציית  LKMבפני עצמו .קרסון ועמיתים ( )Carson et al, 2005פיתחו
ובחנו תכנית מדיטציית  LKMבת שמונה שבועות ,עבור מבוגרים עם כאבי גב כרוניים ,בה מצאו שככל
שהמשתתפים תרגלו יותר מדיטציית  ,LKMפחת הכאב ,הכעס והמתח הפסיכולוגי .מחקר נוסף
( )Fredrickson, Cohn, Coffey, Pek, and Finkel, 2008על עובדי חברה טכנולוגית מצאה עלייה
ברגשות החיוביים בעקבות תרגול מדיטציית  .LKMרגשות אלו השפיעו על תחומים נוספים כמו מיינדפולנס,
מטרת החיים ,תמיכה חברתית של אחרים .מחקר נוסף ( )Hutcherson, Seppala, & Gross, 2008גילה כי
 7דקות תרגול מדיטציית  LKMבמסגרת מפגשי עובדי המעבדה ,הובילו לעלייה במצב רוח חיובי וחיבור
לזרים .ג'ונסון ועמיתים ( )Johnson, Penn, Fredrickson, Meyer, Kring, & Brantley, 2009דיווחו על
מקרים בהם מדיטציית  LKMיעילה לחולי סכיזופרניה .עוד נמצא כי מדיטציה זו מפחיתה רגשות שלילים ומתח
לנוכח משימה מלחיצה (.)Pace et al., 2009
 -(Mindful Self-Compassion) MSC .1היא תכנית להגברת חמלה עצמית של נף וגרמר ( & Neff
 .)Germer, 2013זוהי תכנית משלימה לשיטת  MBSRאו  ,MBCTהמקדישות יותר זמן לפיתוח הבנה
עמוקה ומקיפה של מיינדפולנס .מבנה התכנית הוא מפגשים של כ-שעתיים ,פעם בשבוע וכן רטריט (תרגול
ממוקד) של מדיטציה במהלך חצי יום או פורמט של חמישה ימים אינטנסיביים וארוכים .התכנית מיועדת
לכל אדם ומשלבת כישורי מיינדפולנס וחמלה עצמית פורמלית (מדיטציה בישיבה) ולא פורמלית (בחיי
היומיום) .נמצא ( )Neff & Germer, 2013שתכנית ה  MSCיעילה בהרחבת החמלה העצמית,
מיינדפולנס ,חמלה לאחרים ,והיבטים אחרים של רווחה .יתרה מכך ,היתרונות של  MSCנראים מתמשכים
לפחות שנה לאחר סיום התכנית.
 -)Compassion Cultivation Training( CCT .2תכנית אימון לטיפוח חמלה -תכנית הכשרה כללית
לשיפור חמלה ,המשלבת מדיטציית חמלה ,של שעתיים במשך  8שבועות שפותחה ע"י ג'ינפה ( Jinpa,
 ,)2010בשיתוף עם אוניברסיטת סטנפורד והמכון למחקר וחינוך לחמלה ואלטרואיזם ).(CCARE
במהלכה המשתתפים מתרגלים מדיטציית מיינדפולנס ומדיטציית חמלה ,מקיימים דיונים ,מקשיבים
להרצאות ,מתרגלים בקבוצות ומקבלים שיעורי בית (CCT .) http://ccare.stanford.edu/cct-details
נמצאה כמשפרת משמעותית את כל שלושת תחומי החמלה :חמלה לאחרים ,קבלת חמלה מאחרים וחמלה
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עצמית .משתתפים אשר השלימו את התכנית דיווחו על הפחתה בפחד מחמלה ועליה בחמלה עצמית
(.)Jazaieri, Goldin, Werner, Ziv & Gross, 2012
 .3תכנית נוספת המשלבת מדיטציית חמלה ומיינדפולנס היא-)Compassion-Focused Therapy( CFT -
טיפול ממוקד חמלה .תכנית זו היא תוצר יישום מודל חמלה לפסיכותרפיה וCompassionate ( CMT -
 ,)Mind Trainingהוא אימון נפשי חומל ( )Gilbert 2007, 2009, 2010אשר פותח עבור אנשים עם
רמה גבוה של בושה וביקורת-עצמית ) CMT .(Gilbert & Irons, 2005נובע ומשלב בתכניו את
תיאוריית המנטליות החברתית ) ,(Gilbert, 1989, 2005aובעיקר זו הנובעת מתיאוריית ההתקשרות
( ;Bowlby, 1969, Cassidy & Shaver, 1999; Leahy, 2005; Mikulincer & Shaver, 2004
 ,)2005השתייכות קבוצתית ) (Baumeister & Leary, 1995ובושה ( .)Gilbert, 1998, 2003המטרה
היא להפחית אמונות של שליטה בתגובות אוטומטיות ושהרגשות והתגובות מוטעות או מבישות (Leahy,
) ;2002; 2005לקבל את התגובות האוטומטיות מבלי להיות בביקורת עצמית ( Lynch, Chapman,
.)Rosenthal, Kuo, & Linehan, 2006; Wells, 2000
 .4מקקי ופנינג ( )McKay & Fanning ,2000תארו גישה קוגניטיבית -התנהגותית להעלאת הערכה עצמית,
המבוססת על טיפוח חמלה עצמית .על פי גישה זו ,כשאדם נתקל במצבים שבדרך כלל מובילים למחשבות
של שיפוטיות וביקורת עצמית ,עליו לחשוב על מספר שאלות ומצבים כדי ליצור הבנה ,קבלה וסליחה כלפי
עצמו .הם גם מתארים סוג של מדיטציית חמלה שבה מדמים מסרים חומלים כלפי עצמינו.
מושג החמלה העצמית חדש יחסית בפסיכולוגיה .גוף המחקר ההולך ומתרחב בעשור האחרון מעיד כי יכולתו
ונכונותו של אדם להתייחס אל עצמו בחמלה היא חשובה בתחומים רבים ,ושאפשר לפתח חמלה עצמית
) .)Barnard & Curry, 2012aיחד עם זאת ,נראה כי תחום החמלה העצמית עדיין לא מפותח דיו בארץ וכי
יש צורך בפיתוח תכניות התערבות לחמלה עצמית בישראל.
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מטרת המחקר ושאלת המחקר
מטרת המחקר היא לבחון את הפרקטיקות לפיתוח וטיפוח חמלה עצמית המוצעים בתוכניות לחמלה בארץ.
משמעות מטרת המחקר היא להבין הלכה למעשה כיצד "עושים" חמלה? מהם האמצעים המוצעים כיום
בישראל לשם הרחבה של חמלה עצמית?
שאלת המחקר :מהם הפרקטיקות לפיתוח ולטיפוח חמלה עצמית בישראל?
מערך המחקר
שיטה
מערך המחקר אשר בבסיס עבודה הינו איכותני .המחקר האיכותני רואה באדם ככלי מחקר ומייחסת לו יתרונות
רבים הנובעים מן התפיסה כי בני אדם ומערכות הפעולה שלהם מורכבים מכדי להיות מובנים במלואם על ידי
מכשיר סטטי וחד מימדי ,וכי האדם החוקר מצליח להבין תהליכים פנימיים אותם מתקשה לגלות ולחשוף
המכשיר הכמותני (שקדי .)2003 ,על פי עקרונות המחקר האיכותני ,המציאות האנושית היא מורכבת ,רב-
מערכתית ובעלת רבדים רבים .השיטה האיכותנית עוסקת בתהליכים ,ומכיוון שהמציאות אינה אובייקטיבית
והיא קיימת כחלק מההבניה של האדם ,ניתן להבין תופעות על ידי שימוש בגישה פרשנית ונטורליסטית על
העולם .כלומר ,לחקור תופעות "מבפנים" ,תוך התייחסות לערכים ,לפרשנויות ,לכוונות ולתפיסת העולם של
הנחקרים ושל החוקר עצמו (שקדי ,2003 ,בן -יהושע צבר .)2001 ,מתוך הנחות אלו התקבלה ההחלטה לבסס
מחקר זה על שיטת המחקר האיכותני ,מתוך כוונה להגיע אל עומקן של התובנות העומדות בבסיס עבודה זו
בתוך הקשר של זמן ומקום.
כלי המחקר
במחקר זה כלי המחקר הוא תצפית משתתפת וניתוח תוכן .הבחירה באסטרטגיה זו נובעת מהרצון ללמוד את
הפרקטיקות הקיימות כיום בתכניות התערבות בארץ .באמצעות תצפית משתתפת ביקשתי ללמוד את
הפרקטיקות לפיתוח וטיפוח חמלה "הלכה למעשה" .התצפית תועדה באמצעות רישום המתרחש בסמינר ובקורס
בה נכחתי ,ביחד עם חוקרת חמלה נוספת ,ובאמצעות הקלטת אודיו (רק בקורס "חמלה ואהבה") .תיעוד
החומרים על ידי שתי חוקרות ,נתן פרספקטיבה נוספת על המתרחש .בתצפית משתתפת החוקרת היא פרט
באוכלוסייה הנחקרת ,הנוטלת חלק בפעולותיה ורושמת אותן סמוך ככל שניתן להתרחשותן ,בלשונם הטבעית.
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החוקרת בתצפית זו בוחנת מה נאמר ומה נעשה בסיטואציות שונות ובזמנים שונים ,בוחנת קשת של תגובות
שבהן הוא נתקל וכן סימנים לא מילוליים שונים.
ניתוח הנתונים
חומרי הגלם לניתוח במחקר זה הם:
סמינר "חמלה ונוכחות" -במהלך המחקר ,אנוכי וחוקרת חמלה נוספת ,נכחנו בסמינר "חמלה ונוכחות" כתבנו
את מהלך הסדנא ,והפרקטיקות שניתנו .התצפית המשתתפת נערכה לאורך כל שלושת הימים .החומרים שנכתבו
במהלך הסמינר ,באמצעותי ובאמצעות החוקרת הנוספת ,אפשרו איסוף מידע רב יותר ,בחינת המידע
מפרספקטיבה שונה וניתוח מדויק יותר של הכלים לטיפוח חמלה עצמית ,שניתנו במהלך הסמינר .בנוסף,
במהלך הסמינר ניתנו חומרים כתובים :לוח זמנים (נספח  ,)2התנוחה במדיטציה (נספח  ,)3שלושת העקרונות
הנאצלים (נספח  ,)4הנחיות מדיטציית "טוב לב אוהב" -התרגול המלא (נספח  ,)5הנחיות מדיטציית "טוב לב
אוהב" "מאטה" -לעצמינו (נספח  .)6חומרים אלו נוספו לניתוח ותרמו להעמקת הבנת הפרקטיקות לפיתוח
וטיפוח חמלה עצמית בסדנא זו.
קורס "אהבה וחמלה" -במהלך המחקר ,אנוכי וחוקרת חמלה נוספת ,נכחנו בקורס "אהבה וחמלה" והקלטנו את
המפגשים .התצפית המשתתפת נערכה לאורך כל חמשת המפגשים .החומרים שהוקלטו ותומללו במהלך הקורס
אפשרו איסוף מידע רב יותר ,בחינת המידע מפרספקטיבה שונה וניתוח מדויק יותר של הכלים לטיפוח חמלה
עצמית ,שניתנו במהלך הקורס .בנוסף להקלטות שתומללו ,נותחו גם תכתובות המיילים שנשלחו לאחר כל
מפגש (נספח  ,)9ובהם תקציר השיעור והתרגול שנדרש במהלך אותו שבוע.
ניתוח הנתונים אשר לוקטו מן השדה נעשה באמצעות המהלכים המוצעים על ידי "תיאוריה המעוגנת בשדה"-
 .)Strauss & Corbin, 1998( Grounded theoryתיאוריית ה Grounded theory -מציעה לנתח טקסטים
בחמישה מהלכים מרכזיים :א) איתור תמות מרכזיות העולות מהראיונות או זיהוי דפוסים וחזרות; ב) אבחון
התמות לפי הספרות התיאורטית; ג) בחינה שיטתית של תמות אלה המתפקדות בשלב זה כהשערות; ד) מיקוד
הנתונים סביבן; ה) ארגון הנתונים למבנה תיאורטי באמצעות התמות המרכזיות (.)Glaser & Strauss ,1967

14

שדה המחקר
סמינר "חמלה ונוכחות" התקיים בבית הארחה בקיבוץ בצפון הארץ ,6-8.2.14 ,חמישי  ,14:00-19:00שישי
 9:00-17:00ושבת  .9:00-17:00הסמינר הועבר על ידי תכנית ההכשרה לסיוע רוחני ( Spiritual care
 )education programmeהמתארחת בקורס לסיוע רוחני והוליסטי ,אוניברסיטת חיפה ,הפקולטה למדעי
הרווחה והבריאות ,היחידה ללימודי המשך ו'נתיבים משלימים' .בהתאם להזמנה לסמינר (נספח  ,)1מטרות
הסמינר היו :התמקדות בטיפוח נוכחות וקשיבות; הזדמנות ללמוד משאבים המפתחים תמיכה עצמית ועמידות
גדולים יותר ,בחיים ובעבודה ,ומעצימים את דרך הענקת הטיפול החומל; הצגת התובנות האוניברסאליות
ותהליכי ההתבוננות מתוך ספרו של סוגיאל רינפוצ'ה 'ספר החיים והמתים הטיבטי' וכיצד ליישם תרגולים אלו
של מדיטציה וחמלה בדרכים מעשיות ,כיצד לשלבם בתוך כל מסגרת טיפולית ואף להיעזר בהם לשם תמיכה
עצמית.
הסמינר הופץ ויועד לאנשי טיפול מכל התחומים :לאנשי מקצוע ומתנדבים בכל מסגרת טיפולית :שירותים
בקהילה ,מטפלים פרטיים ,בתי חולים ,שירותי בריאות ,שירותים סוציאליים ,בריאות הציבור ,הוספיסים,
ומקצועות סיוע נוספים ואף לאנשי מקצוע ומתנדבים מרקעים תרבותיים ודתיים מגוונים.
מקום המחקר הוא אולם בית ההארחה .בכניסה לאולם קיים חלל קטן ובו אזור לחליצת נעליים ,השארת תיקים
ושירותים .האולם היה חלל אחד גדול .המשתתפות ישבו על כיסאות בצורת חצי עיגול והמנחות ישבו ממול,
כשביניהן שולחן .הייתה אפשרות להשתמש בכריות לישיבה על הרצפה או לשיפור הנוחיות.
קורס "חמלה ואהבה" נערך במרכז "גוף ונפש" (-) http://www.mindbody.co.il/about_hebrew/
המרכז ללימודי גוף נפש ,אשר "הוקם ב 1998 -ומהווה בית ללימוד ותירגול פילוסופיות המזרח והמערב
ולשילוב ביניהן ,תוך התמקדות והתנסות במגוון דרכים ,מהעתיקות ועד לחדשניות ביותר .זהו קורס שנעשה מדי
פעם ,אך אין תדירות קבועה .הקורס נערך במהלך חודש אוגוסט ,2014 ,בימי רביעי בין השעות -11:00
 .14:00זהו קורס שנעשה מדי פעם ,אך אין תדירות קבועה .הקורס נערך במהלך חודש אוגוסט ,2014 ,בימי
רביעי בין השעות  ,14:00 -11:00כשבאמצע הפסקה של כעשרים שעה.
על פי עלון הפרסום של הקורס ,הקורס מיועד לבעלי ניסיון בתרגול המדיטציה המעוניינים להרחיב את
אפשרותם לתרגל ולגדל את האהבה והחמלה בתוכם" (נספח .)7
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המפגשים נערכו בחדר בקומת המרתף .לפני הכניסה לחדר ישנו חלל קטן ובו שלוש כסאות ישיבה ,שולחן קטן
ועגול ושידת מדפים ועליה שמיכות אישיות .על רצפת החדר שטיח ועל כחצי מהחדר מונחות כריות ישיבה
המסודרות במעגל לישיבת המשתתפים.
על מטרות הקורס נכתב באתר המרכז" :איך ניתן לחמול על האחר מבלי לחשוף את עצמנו לפגיעה? כיצד ניתן
לפתח אהבה ,חמלה ,קבלה עצמית ושל האחר וחוסר שיפוטיות? האהבה והחמלה הן איכויות הכרחיות בחיינו.
בלעדיהן ,חיינו הופכים להיות דלים ,קשים ומנוכרים .עם זאת ,רבים מאיתנו חיים את חייהם עם נוכחות מועטה
בלבד של איכויות אלו .לפי התורה הבודהיסטית ,אהבה וידידות משמשות כבין השאר כתרופה לפחד ,וחמלה
כתרופה לאטימות הלב ,לניכור ולבדידות .האהבה והחמלה אינן תכונות מולדות וקבועות ,ואין הם רק רגשות,
אלא מדובר במצבי תודעה משתנים בהם אנחנו משקיעים – מפתחים ומטפחים אותן על מנת שישגשגו ויתנו את
פריים המתוק בחיינו :שלווה ,איזון פנימי ,פתיחות ,חיבור וחברות .בקורס נפגוש ונחקור לעומק את האהבה
והחמלה ,נפתח אותן על ידי תרגול מתאים ונלמד כיצד ניתן לתרגל קבלה עצמית וקבלת האחר ,חוסר שיפוטיות
וביקורת" (נספח  .) 7הקורס שילב תרגולי מדיטציה ,הרצאות ,דיונים ומעקב אחר התרגול בבית.
אוכלוסיית המחקר
משתתפי התוכניות הנחקרות והמנחות:
סמינר "חמלה ונוחות" -הגב' רונה סליבר ,מהתכנית לסיוע רוחני מבית ספרו של סוגיאל רינפוצ'ה  ,מחבר "ספר
החיים והמתים הטיבטי" .רונה ,BA, Dip Psych, ECP, qualified UKCP psychotherapist ,מדריכה
ומאמנת .הניסיון המקצועי שלה כולל קליניקה פרטית ושלוש שנים של עבודה פסיכיאטרית לקשישים בבית
החולים  ,HOMERTONמזרח לונדון .כמדריכה עבדה תקופה ארוכה בהוראת אחיות ב ,St Joseph’s
 Hospiceלונדון .הקימה פרויקט מדיטציה בבית הסוהר  Pentonvilleוסייעה להנחות קורס בן שלוש שנים
בפסיכותרפיה בודהיסטית בדרום אפריקה .מעבירה ברציפות סמינרים לאנשי מקצוע באירלנד ,ישראל ,הולנד,
בריטניה וגרמניה .מרצה אורחת באוניברסיטת חיפה .בעשר השנים האחרונות פיתחה תכנית בינלאומית בתחום
ההקשבה העמוקה  ."Deep Listening Training" -רונה החלה את האימון בפילוסופיה בודהיסטית ומדיטציה
ב  ,1995והשתתפה בריטריט מדיטציה בן שלוש שנים (נספח  .)1מנחה נוספת היתה הגב' דורה טייכר ,מ"א,
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מנהלת אקדמית של הקורס לסיוע רוחני והוליסטי ,אוניברסיטת חיפה ,הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות,
היחידה ללימודי המשך ו'נתיבים משלימים' (נספח .)1
משתתפי הסמינר :לסמינר הגיעו  20משתתפים 19 ,נשים (בטווח גילאי  )30-60ובחור אחד ,בנה בן ה,20 -
חייל ,של אחת המשתתפות .כל המשתתפות בסמינר ,למעט משתתף אחד ,הינן מטפלות במקצוען :מאמנות
רוחניות ,מאמנות אישיות ,מנהלת רווחה באזור השרון ,מנהלת רווחה נוספת מאזור השרון ,תומכות רוחניות,
עובדות סוציאליות ועוד .לכולן התנסות קודמת במדיטציה על גווניה .חלק מהמשתתפות הינן תלמידות של
דורה ולומדות את הקורס לסיוע רוחני והוליסטי באוניברסיטת חיפה ,הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות,
היחידה ללימודי המשך ו'נתיבים משלימים' ,וכ 5 -מהן השתתפו בסמינר קודם שהתקיים שנה קודם לכן בהנחיה
משותפת של רונה ודורה.
קורס "אהבה וחמלה" -מנחת הקורס :נינה שמחי ,מ"א ,בעלת תואר ראשון במדעי ההתנהגות ,תואר בעיתונאות
ותקשורת ותואר שני בלימודי הודו וסנסקריט .מלמדת מדיטציה וחשיבה בודהיסטית במסורת הויפאסנה במרכז
"גוף ונפש" ,בעמותת תובנה ובמסגרות נוספות בארץ ובחוץ לארץ .שהתה תקופות ארוכות במנזרים ובמרכזי
מדיטציה במזרח ,שם למדה ותרגלה אצל מורים שונים במזרח ובמערב ,במסורת הבודהיסטית ובמסורת האי-
שניות ההינדואיסטית" .משנת  1998ועד היום חייה מוקדשים ללימוד ,תרגול שירות ונתינה של הדהרמה
והמדיטציה במסגרות של ריטריטים ,קורסים ,קבוצות ויחידים ,ללימוד מדיטציה וחשיבה בודהיסטית במסורת
הוויפאסנה (נספח .)7
משתתפי הקורס בעלי ידע קודם במדיטציה ולרובם היכרות מוקדמת עם נינה מקורסים ומפגשי מדיטציה
קודמים .לקורס הגיעו  21משתתפים (בטווח גילאי  18 ,)34-71נשים ו 3 -גברים .פרטי משתתפים :גילה (,44
רופאת משפחה); שירה ( ,52עובדת סוציאלית ומטפלת זוגית); אילנית ( ,47דרמה תרפיסטית); ורד (,66
מתנדבת); נדב ( ,38פיזיותרפיסט); בני ( ,)65נורית ( ,44מאמנת הוויתית ומטפלת בפרחי באך); רונה ( ,53
מטפלת הוליסטית); רווית ( ,34אדריכלית); טלי ( ;)62תמר ( ,71פסיכוטרפיסטית); שוש ( ,53מנחת
קבוצות);דפנה ( ,62עו"ס  Mswקליני); אורה ( ,61מטפלת באמנות ופסיכותרפיסטית); דנה ( ,40מטפלת
באמנות ומלווה תהליכים אישים); אורנה (רופאת משפחה); ציפי (מורה); רון ( ,46פסיכותרפיסט); יעל (,41
טיפול והנעת תהליכי שינוי); מאיה ( ,36מטפלת באמצעות בעלי חיים); נעמה ( ,40אופטימטריסטית).
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ממצאים
פרק זה מציע לבחון את השאלה :מהן הפרקטיקות לפיתוח וטיפוח חמלה עצמית הניתנות בתוכניות "חמלה
ונוכחות" ו"אהבה וחמלה" .באמצעות התוכניות אני מציעה לבחון את הפרקטיקות לפיתוח וטיפוח חמלה עצמית
המוצעים בתוכניות לחמלה בארץ" ,הלכה למעשה" כיצד ניתן לפתח ולטפח חמלה עצמית ובאילו אמצעים
משתמשים במהלך התוכניות על מנת להרחיב יכולת זו.
מניתוח תיעוד סמינר "חמלה ונוכחות" וקורס "אהבה וחמלה" עולות  5תמות עיקריות העוסקות בפרקטיקות
לפיתוח וטיפוח חמלה ,המשותפות לשתי התוכניות )1 :העגה והגישה לפיתוח וטיפוח חמלה עצמית)2 .
פרקטיקות מדיטציה )3 .פרקטיקות נוספות )4 .תגובות המשתתפים לפרקטיקות )5 .התמודדות עם קשיים.
תמות אלו מפרטות את ההתייחסות לפיתוח וטיפוח חמלה כפי שהוצגו בכל אחת מן התוכניות.
פרקטיקות לפיתוח וטיפוח חמלה עצמית שניתנו בסמינר "חמלה ונוכחות"
 )1העגה והגישה לפיתוח וטיפוח חמלה בסמינר "חמלה ונוכחות"
מניתוח הסמינר עולה כי הגישה לפיתוח וטיפוח חמלה ,המאפיינת את סמינר "חמלה ונוכחות" ,לקוחה מתוך
התרבות הבודהיסטית .גישה זו מביאה לידי ביטוי מושגים ותכנים הלקוחים ממשנתו של הבודהה וממשנתם
של אנשים שאימצו את דרכו של הבודהה.
התפיסה הבודהיסטית ,של המושג חמלה ,באה לידי ביטוי כבר בהזמנה לסמינר .בהזמנה ישנה התייחסות
לספרות המציגה תכנים בודהיסטים ולתרגולים של מדיטציה וחמלה (נספח  .)7בנוסף ,קורות החיים של
שתי המנחות ,שהוצגו בהזמנה ,מציינים רקע בלמידת בודהיזם ומדיטציה בודהיסטית .מן הממצאים עולה כי
המידע שניתן בהזמנת הקורס מתייחס למושג חמלה ולפרקטיקות לטיפוח ופיתוח חמלה בגישה בודהיסטית.
ביום הראשון של הסמינר ,התייחסה המנחה סליבר למשמעות המושג חמלה עצמית" :חמלה היא היכולת
לאהוב את פחדיי ,עייפותי וכעסיי ,לאהוב את עצמי" .ביום השני הוסיפה ואמרה כי חמלה עצמית היא:
"התבוננות על השיח שאנחנו מקיימים עם עצמנו בביקורת ושיפוטיות ,והרי בחיים לא היינו
מעיזים לדבר אל מישהו אחר ,קרוב ככל שיהיה ,כמו שאנחנו מעיזים לדבר עם עצמנו" .עוד פירוש
של המושג חמלה שהוצג ,לקוח מן התפיסה הבודהיסטית" :המשאלה להיות מאושרים ומשוחררים
מסבל ומדברים הגורמים לנו לסבל" .ביום האחרון הוסיפה גברת סליבר ואמרה" :חמלה היא יכולת
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המתפתחת עם הזמן יותר ויותר .יש לה המון הגדרות והיא באה לביטוי בצורות שונות ומגוונות
ממש כפי שבני האדם הם" .עוד הגדרה של חמלה שניתנה על ידי המנחות ,הלקוחה מן הבודהיזם ,היא
הגדרתו של הדלאי לאמה" :הדלאי לאמה טען שחמלה היא קומבינציה של אמפתיה ושיקול דעת.
חמלה היא טוב לב אינטליגנטי למען יעשה הדבר הנכון להקלת הסבל" .ביום האחרון התייחסה המנחה
טייכר למושג חמלה על פי הגישה הבודהיסטית ,בו היא מוגדרת ..." :כרצון שאנשים לא יחוו סבל ,ועל
כן אין משמעות לכך אם היא מכוונת כלפי אדם זר ,או מישהו מוכר או קרוב" .בהמשך אמרה:
"חמלה היא היכולת להיות בסיטואציה של אי וודאות ,פחד ,חוסר אונים .המיקוד הוא על
היכולת להיות .חמלה היא להיות ברגע של פחד מתוך אהבה אוניברסלית ,על אף שזה
מנוגד לאינסטינקט .בחמלה אנחנו לא פועלים כדי להרוויח אלא מתוך רצון לעזור .זו
היכולת להכיל טעויות ,רגשות שליליים וללמוד מהם".
בנוסף ,במהלך הסמינר חל שימוש במושגים הלקוחים מן הבודהיזם שתורגמו לאנגלית או עברית
כגון -Wisdom :תבונה -3 GOODS ,שלושת העקרונות הנאצלים ,מדיטציית "טוב לב אוהב"-
”" ,“Love and Kindnessמאטה"" ,טבע התודעה" .מושגים אלה מביאים לידי ביטוי את התפיסה
הבודהיסטית בנוגע לחמלה.
מן הממצאים עולה כי אופן התייחסותן של המנחות אל המושג חמלה ואל פרקטיקות לפיתוח וטיפוח חמלה,
מקורו מן התפיסה הבודהיסטית ,אך יחד עם זאת ,קיימת גם התייחסות נוספת ,של כל אחת מן המנחות,
למושג חמלה.
 )2פרקטיקות מדיטציה
מן הממצאים עולה כי סמינר "חמלה ונוכחות" התבסס בעיקר על פרקטיקות מדיטציה ,שמטרתן לפתח
ולטפח חמלה עצמית בקרב המשתתפים .במהלך הקורס תורגלו מדיטציית מיינדפולנס ומדיטציית חמלה
לאורך כל הקורס .לטענת גברת סליבר" :מדיטציה עוזרת לנו לחזור למקום המאוזן יותר .היא
מאפשרת ערות וטוב-לב .המדיטציה גורמת ליתר יציבות וביטחון בעצמי ,מאפשרת לעלות למבט-
על על הרגשות והמחשבות ללא הזדהות".
מדיטציית מיינדפולנס -הוגדרה על ידי המנחות" :חשיבות הקשב לגוף ,ל'רגע הזה' ולהגברת הנוכחות".

על פי גישה זו ,המתרגל ,מתרגל מודעות עצמית ,נפשית ופיזית במהלך המדיטציה ,על מנת ליישם זאת בחיי
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היום יום .לטענתה של סליבר" :המדיטציה גורמת ליתר יציבות וביטחון בעצמי ,מאפשרת לעלות
למבט-על על הרגשות ,המחשבות ,ללא הזדהות".
מדיטציית מיינדפולנס תורגלה שלוש פעמים במהלך הקורס ,בעיקר בתחילת הסמינר .התרגולים התמקדו
על תחושות רגשות ומחשבות שאנו חווים באותו רגע נתון .בכל תרגול מוקד ההתבוננות היה שונה .בתרגול
הראשון ,המדיטציה התמקדה בהתבוננות בתחושות הגוף שאנו חווים ברגע זה ,תוך כדי סריקת הגוף .גברת
טייכר הנחתה את המשתתפים" :תרגישו את הראש ,את העיניים שלכם ,איך הן מרגישות ,ללא
שיפוטיות וביקורת ,רק לאבחן את התחושה" .בהמשך המשתתפים נתבקשו לסרוק את הראש,
הגולגולת ,הצוואר ,הכתפיים ,הידיים ,הלב ,הבטן ,הישבן ,הירכיים ,כפות הרגליים .בתרגול השני המוקד
היה התבוננות בנשימה ומודעות למחשבות שעוברות תוך כדי .גברת טייכר הנחתה" :שקט ,להישאר עם
עיניים פקוחות ,להסתכל על הרצפה ,פשוט להיות בשקט .גם אם עוברת מחשבה בראש ,להביט בה
ולשחרר .לא להתעכב עליה .כל פעם פשוט לחזור לנשימה .לאוויר שנכנס ולאוויר שיוצא" .בתרגול
השלישי ההתבוננות התמקדה על תחושות שעולות בעקבות האזנה למישהו אחר -תרגול מיינדפולנס תוך
כדי פעילות -אחד מבני הזוג מדבר והשני מקשיב ותוך כדי מתרגל מיינדפולנס .מן הממצאים עולה כי
המשתתפים בסמינר נחשפו לארבע אפשרויות לתרגול מיינדפולנס ,כשכולן עוסקות בגוף המתרגל (נשימה
ותחושות) ,תוך כדי התמודדות עם המחשבות והרגשות.
בנוסף לתרגול מדיטציית מיינדפולנס במהלך הסמינר ,קיבלו המשתתפים אפשרויות נוספות לתרגול לאחר
הסמינר :נשימה -התמקדות בנשימה -תשומת לב לאוויר הנכנס והיוצא; קולות -האזנה לצלילים שבסביבה,
למוזיקה ולקולות הנשימה; הגוף -סריקת הגוף -תשומת הלב למקומות שונים בגוף בישיבה; אובייקט-
התמקדות האובייקט כגון :להבה של נר ,פרח ,תמונה ,השמיים עשן וכדומה; בהייה -כשמרגישים מאוד
רגועים אפשר לבהות בחלל; מדיטציית הליכה -תשומת הלב לפעולת ההליכה והשפעתה על הגוף והנשימה;
מדיטציה תוך כדי עשייה -מדיטציה עם עיניים פקוחות תוך כדי פעילות .התמקדות בפעילות .כגון :שטיפת
כלים ,נהיגה ,סידור וכדומה .ניתן לראות כי אפשרויות התרגול שהוצגו מאפשרות גמישות למתרגל מבחינת
מוקד המדיטציה ,אך יחד עם זאת ,תשומת הלב לנשימה ,תוך כדי וההתמודדות עם המחשבות והרגשות
קיימת בכל אחת מהאפשרויות.
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מדיטציית חמלה -מדיטציית חמלה כפי שתורגלה בסמינר "חמלה ונוכחות" הוגדרה כמדיטציית "טוב לב
אוהב" ,“Love and Kindness” -המחולקת לשש" :טוב לב אוהב" לעצמי ,למיטיב ,לחבר ,לאדם
נייטרלי ,לאדם שקשה עימו ולכל הבריות (נספח  .)5בתחילת כל תרגול מדיטציית חמלה נתבקשו
המתרגלים ראשית ,לעצום עיניים ולהתבונן על הנשימה ,כמו במדיטציית מיינדפולנס .מדיטציה זו תורגלה
ארבע פעמים במהלך הסמינר .ביום השני שלוש פעמים ,ופעמיים ביום השלישי .התרגול הראשון התמקד
בחמלה כלפי המתרגל בלבד באמצעות שימוש בזיכרון חמלה ופיזורו בכל הגוף .גברת טייכר הנחתה:
"נסו להיזכר ברגע שבו הייתם אהובים ורצויים .נסו לשטוף את עצמכם בתחושה הזו ולחזור על
המנטרה" :לו אהיה מאושרת ,לו אהיה בטוב" .נסו לראות את עצמיכם או את התחושה של
האהבה ללא תנאי הזו כאור זוהר המקרין ומתעצם עלינו" .התרגול השני התמקד בשליחת חמלה
לאחר -ראשית המשתתפים נתבקשו לתרגל לכמה שניות חמלה כלפי עצמם ולאחר למישהו אחר" :אנו
מודים למישהו קרוב" :לו  Xיהיה מאושר ,יהיה בטוב" ,ואז למישהו שאנחנו פחות מכירים
ולבסוף ,למישהו שנראה לנו שעשוי להיות מורווח מכך ,שאותו אנו לא מכירים אישית" .התרגול
השלישי של מדיטציית חמלה היה הקשבה חומלת (תרגיל בזוגות) ,בה האחד מספר על שינוי שעבר בחיים,
טוב או קשה והשני מקשיב ושולח "טוב לב אוהב" ( )Love and Kindnessכלפי המספר .המשתתפות
הגיבו בחיוב לתרגיל בזוגות" :מאוד פשוט ,עשה שינוי לבוא בחוויה של אהבה .פתח מסדרון בינינו";
"הייתי יכולה להיות בשיחה מבלי לברוח למקומות אחרים ...הבנתי שזה לא המילים אלא
התחושה"; "הפוקוס דרך מסגרת שנותנת משימה של חמלה ,שאני יכולה לחזור על המשפטים בלב,
נתנו לי שלווה .כשאני מקשיבה תמיד עולות לי שאלות ,כאן זה לא קרה .זו נוכחות".
התרגול הרביעי של מדיטציית חמלה ,ביום האחרון של הסמינר ,התמקד בשליחת חמלה כלפי עצמינו ,כלפי
אחרים הקרובים לנו וכלפי האחרים שאנו לא מכירים .מן הנתונים עולה כי מדיטציית חמלה עוסקת גם
בחמלה עצמית וגם בחמלה לאחר וכי אין הבדל בטכניקת המדיטציה ,אלא רק בהפניית המדיטציה כלפי
המתרגל או כלפי האחרים .יחד עם זאת ,על מנת לתרגל מדיטציית חמלה עבור האחרים ,על המתרגל
ראשית ,לתרגל חמלה עבור עצמו .עוד ניתן לראות ,כי מדיטציית חמלה עצמית ,כפי שהוצגה ותורגלה
בסמינר "חמלה ונוכחות" עוסקת במצב תודעתי נתון שהאדם נמצא בו .על מנת לתרגל חמלה ,על המתרגל
להיזכר או להרגיש רגע של חמלה או רגע של אהבה ,על מנת להעצימו או להעבירו לאחר.
21

על פי המשתתפות ,החזרה על המשפטי החמלה למיטיב ולאחר ("לו אהיה מאושר ,לו  Xיהיה בטוב") עזרו
להרגשת השלווה והחמלה העצמית ולמיקוד הרגש ויכולת ההכלה של האחר.
עולה כי תרגול מדיטציה עוסק בהווה ,בתחושות ,רגשות ומחשבות הנוגעות לרגע הנתון ,מודעות בכל רגע
אפשרי.
חשיבות התרגול -מטרת תרגול הפרקטיקות במהלך הקורס היא התנסות ראשונית על מנת לשלבן בחיי
היומיום .לטענת המנחות ,כדי לשלב את המדיטציה בעבודה ,יש לתרגל" :ללא תרגול לא יבוא שינוי".
גברת טייכר המליצה לתרגל מדיטציה בבוקר" :להתחיל את היום במדיטציה -להתחיל את היום
בחיוב ,בטוב .ערור האהבה לעצמינו ולאחר -לסבלו של האחר" .על פי הנחיותיהן של המנחות ,לאחר
המדיטציה המתרגל יכול לבדוק כיצד לקחת את המדיטציה עימו :הוא יכול להמשיך למדוט תוך כדי עשיית
דברים אחרים (כגון :תשומת לב לתחושות במהלך היום) ,הוא יכול לחזור לסיבת המוטיבציה שלו מהבוקר,
 5דקות לפני פגישה אפשר לתרגל מדיטציה ,אפשר לפתוח קבוצה עם  5דקות מדיטציה ואפשר להכניס
מטרה לפני פגישה -להתכוונן .ניתן לתלות גם פתק תזכורת לתרגל .המלצת המנחות היא לאחר המדיטציה
לא ללכת ישר לדברים העמוסים .לטענתה של גברת סליבר" :יש חשיבות רבה לתרגול מדיטציה
להרחבת ה Wisdom -והמודעות" .מן הממצאים עולה כי תרגול מדיטציה אינו מסתכם רק בזמן המוגדר
למדיטציה ,אלא בכל רגע נתון במהלך היום .המדיטציה יכולה להימשך במהלך היום ,תוך כדי עשייה אחרת
או במוטיבציה של המתרגל .תרגול מדיטציה בבוקר יכול להשפיע על המודעות של המתרגל בהמשך היום.
לתרגול היום יומי חשיבות רבה לפיתוח וטיפוח חמלה.
 )3פרקטיקות נוספות
הנחיה ודמיון מודרך -תורגלו שלוש פעמיים ,כשבכל פעם המוקד היה שונה .הנחיות אלה היו מקושרות
למדיטציה וכללו את "שלושת העקרונות הנאצלים" .“3 GOODS” -ביום הראשון ,הגברת רייכר הנחתה
את המשתתפים לעצום עיניים ולשים לב לנשימה .לאחר אמרה" :היו החבר שלכם ,תשאלו את עצמכם
איך אתם מרגישים עכשיו? מה המטרה שלכם בסדנא? מה באתם ללמוד? מה הייתם רוצים
להשאיר מאחוריכם?" .תרגול זה נגע בעיקרון הראשון" :טוב בהתחלה" ,העוסק במטרת המדיטציה-
מיקוד ומוטיבציה לתרגול  -כוונה .כלומר ,ישנה חשיבות למניעים המביאים את המתרגל לתרגל בכל פעם
מחדש .ביום השלישי הגברת רייכר הנחתה דמיון מודרך על ההתנהלות ביום המחר לאחר (סיום הסמינר)-
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כיצד נתחיל את היום ,מה יקרה בהמשכו וכיצד הוא יסתיים .בסיום הסמינר נתבקשו המשתתפים להתמקד
בנשימה ,ולחשוב על מילה שהם רוצים להקדיש לעולם .ולאחר כל אחד מהמשתתפים התבקש לומר מילה
זאת במליאה .שתי הנחיות אלו עוסקות בעיקרון השלישי של "שלושת העקרונות הנאצלים"" :טוב בסוף"-
הקדשת הסגולות ,התועלת הרוחנית והעוצמה שיצרו פעולותינו החיוביות (נספח  .)4הנחיות אלה ,מטרתן,
ליצור חשיבה מחודשת על "למה ואיך" לתרגל ,לפני כל תרגול .חשיבה זו מאלצת את המתרגל לעסוק
בתרגול מדיטציה באופן מעמיק ולא מכאני .על המשתתפים היה לחשוב מדוע הם מתרגלים ולמי הם
מקדישים את התרגול ,בכל פעם מחדש.
תרגול בקבוצות וזוגות במהלך הסדנא -שתי פרקטיקות שעסקו בהבנת רגש החמלה :האחד ,תרגיל בזוגות
שנערך ביום השני" :מהי חמלה לא" והשני ,תרגיל בשלשות על "מהי חמלה" .בתרגיל "מהי חמלה לא"
נתבקשו כל שני משתתפים לשתף מה לא חמלה עבורם -רפלקציה לאירוע או זיכרון שבו רצינו עזרה ולא
קיבלנו– אילו רגשות עלו? או ניסיון לעזרה שלא הצליח .המשתתפים הונחו להיכנס למקום הזה ולהתבונן
מה קרה להם שם .אחר כך נתבקשו לנסות להיכנס אל נעלי האחר ולהתבונן מה קרה אצלו .ביום השלישי
והאחרון גברת טייכר הנחתה תרגיל רפלקציה קבוצתית (בשלשות) ,על מהי חמלה -רפלקציה אישית על
רגע שבו היינו מול מישהו והרגשנו חמלה עבורו" :מה היה ברגע הזה? מה זה עשה לי? מה זה עשה לו?
מה קיבלתי ברגע הזה?" .המשתתפות התייחסו למצב הנפשי אותו חווים ברגע של חמלה" :חיבור הלב"
(ללא צורך במילים); "כשאתה בחמלה אתה מרגיש שאתה יותר מרוויח מאשר נותן .תשומת הלב
גורמת לאדם להיפתח ולשתף ולהתחבר"; "היכולת להכיל טעויות ,רגשות שליליים וללמוד מהם".
מתוך תשובות המשתתפות עולה כי הן מבינות את המושג חמלה מההיבט הרגשי .ייתכן והבנת רגש החמלה
תורם להעצמתו בזמן תרגול מדיטציית חמלה .עוד עולה כי במהלך הקורס ניתן דגש על הבנת רגש החמלה,
מתוך חוויה אישית של המשתתפים.
בנוסף ,הוקרן סרטון בנושא חמלה של ד"ר כריסטין נף ,בו הוצגה פרקטיקה נוספת ,שאינה מדיטציה:
"לסגור אגרופים חזק .לשהות .להרגיש ,ואז לשחרר .להרחיב את פריסת הידיים ולשים אותם על
הלב ,אחת על השנייה".
 )4תגובות המשתתפות לפרקטיקות חמלה
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תגובות המשתתפות בסמינר "חמלה ונוכחות" תומללו ,תוך כדי ההשתתפות בסמינר ,על ידי ועל ידי חוקרת
חמלה נוספת .שתי שאלות המשתתפות שתומללו עסקו בהרגשת חמלה ואמפטיה כלפי האחר:
משתתפת" :מתוקף תפקידי אני תומכת רוחנית בגוססים .ואני תוהה ביני לבין עצמי רבות,
איך אני באמת יכולה לשים את עצמי בנעליו? איך אני באמת יכולה להתחבר אליו?"
תשובת סליבר המנחה" :כולנו נמות ,כלומר – כולנו גוססים ,חלקנו במצב מתקדם יותר
ולחלקנו ייקח יותר זמן .אפשרי שאת אפילו תמותי לפניו ,חלילה ,פתאום .כולנו גוססים ,על
כן אנחנו יכולים להתחבר".
משתתפת נוספת העלתה את הדילמה של הרגשת חמלה עבור אדם שפגע בי" :למה אני רוצה להרגיש
חמלה כלפי מישהו שפוגע בי?" .תשובת המנחה טייכר" :כל בני האדם טובים אלו הן הנסיבות
שגורמות להם להיות "רעים" .עולה כי תשובות המנחות עוסקות בחלק המשותף של בני האדם .קיימת
התייחסות לאנושות המשותפת.
בתגובה להזמנה לשתף בחוויות מהסמינר ,בחלק הסיום ,ענו המשתתפים" :זו הייתה מתנה גדולה עבורי,
זה היה לקבל משהו חדש שלא חוויתי ולא ידעתי וזה מאוד חדש ומאוד משמח וממלא בתקווה .אני
מתכוונת להתחיל מדיטציה בבית ולהכניסה לעולמי ברגיל"; "זה לימד אותי שאנחנו יכולים לרפא
עצמנו ואחרים מבלי לדבר".
מתגובות המשתתפות במהלך סמינר "חמלה ונוכחות" עולה כי במהלך הסמינר חלק מהמשתתפות התוודעו
לשפה חדשה המלמדת בעיקר פרקטיקות מדיטציה לפיתוח וטיפוח חמלה .בנוסף ,הועלו שאלות הקשורות
לקשיים העולים מתרגול הפרקטיקות.
 )5התמודדות עם קשיים
במהלך הסמינר התייחסו המנחות לקשיים שעלולים להופיע בעת התרגול או ברגעים בהם אנו רוצים לחוש
חמלה .גברת סליבר התייחסה לרגשות קשים שמופיעים בעת תרגול ..." :במקום להיכנס לכעס שלי
בסיפור ,פשוט להיות בו ולהתבונן ,לשחרר .לנסות לא להיתפס" .עוד אפשרות להתמודדות עם רגשות
קשים שהציגה גברת סליבר היא ,לחזור לחמלה דרך מדיטציה .לטענתה ,מדיטציה היא החזרה אל "טבע
התודעה" .ניתן לדרוש שטבע התודעה יתרחב .כשאנו מתרגלים מדיטציה וחווים זאת תמיד נוכל לחזור אל
הידיעה הזו שזה קיים בנו .המלצתה היא ,לא להיתפס ל'סיפורים' או ל'רגשות' פשוט לשחרר ולהיות ,לא
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לדחות ולהדחיק פשוט להתבונן ללא הזדהות ולאפשר .עלינו לא לקחת שום דבר יותר מידי ברצינות –
הזרימה עם הדברים ,להבדיל מההיקשרות וההיתפסות ,עשויה לייצר גם קלילות .התרגול מעניק עוגנים
לייצוב הגוף ,הנשימה והרגש .עוד הציעה סליבר:
"עצה ראשונה -לא לריב עם הרגשות והמחשבות שלנו ...אפשר להתבונן במחשבה ,אך לא
להגיב לה .המחשבה היא ביטוי לעצמינו .רק לתת לה להיות .החלפת מחשבות אוטומטיות
באמצעות שימוש במדיטציית חמלה מעניק חמלה מידית לעצמי ולהוויה העצמית ומרחיב
את היכולת להתמודדות עם כל החיצוני .המודעות מעניקה חופש בחירה ותגובה רחב יותר
משהמחשבות האוטומטיות שלנו מאפשרות".
ניתן לראות כי הקשיים העולים במהלך התרגול עוסקים בעיקר בהתמודדות עם רגשות שליליים .עולה כי
הפרקטיקות שהתייחסו לקשיים במהלך התרגול נוגעות למצב הנפשי שהמתרגל נמצא בו .כלומר ,על פי
גישה זו ,נוכחות רגשות שליליים בעת התרגול עלולים להוות קושי בתרגול מדיטציית חמלה ולכן יש
לתרגל ראשי מדיטציית מיינדפולנס ,על מנת להיות במצב נפשי רגוע יותר.
לסיכום ,ניתן לראות כי במהלך סמינר "חמלה ונוכחות" ניתנו פרקטיקות לפיתוח וטיפוח חמלה עצמית ,כמעט
כולן ,למעט אחת ,קשורות בקשר ישיר או עקיף למדיטציה,וכולן קשורות בקשר ישיר או עקיף לגישה
הבודהיסטית .על פי גישה זו ,חלק משמעותי בפיתוח וטיפוח חמלה קשור בקבלת הרגשות והמחשבות שלנו,
באשר הם ,ללא התנגדות .עוד עולה כי מדיטציית חמלה מקושרת בסמינר למדיטציית מיינדפולנס ,ולה משמעות
רבה בפיתוח וטיפוח חמלה .מדיטציות אלו ,לקוחות מתחום המדיטציה הבודהיסטי והם חלק מהעגה שהמנחות
בסמינר השתמשו .עגה זו מגדירה פרקטיקות תרגול ומידע .עגה זו היא חדשה לחלק ממשתתפות הסמינר .ובד
בבד ,אף אחת מהמשתתפות לא שאלה שאלות הנוגעות למושגים החדשים ואף לא הורגשה או נאמרה התנגדות.
ייתכן והיכרות חלק מהמשתתפות עם המנחות ותחום המדיטציה השפיעה על תגובתן.
פרקטיקות לפיתוח וטיפוח חמלה עצמית שניתנו בסמינר "אהבה וחמלה "
קורס "אהבה וחמלה" שילב תרגולי מדיטציה ,הרצאות ,דיונים ומעקב אחר התרגול בבית .כל מפגש נפתח
בכחצי שעה מדיטציית מיינדפולנס ולאחריה ניתן חומר תיאורטי ,תוך כדי השתתפות חברי הקבוצה ,מעקב אחר
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התרגול בבית והשלכותיו ותרגול נוסף של מדיטציית מיינדפולנס ומדיטציית חמלה" :חלק ממה שנעשה כאן,
אני אדבר אני אתן ידע וחומר ורק חלק יהיה תרגול וחלק גדול יהיה העיבוד של התרגול".
קורס "אהבה וחמלה" נפתח בסבב היכרות ,בו כל אחד הציג את עצמו ,את ניסיונו בתרגול וסיבת הגעתו לקורס.
המשתתפים דיברו על הצורך האישי שלהם בחמלה .רונה הציגה את השקפתה לגבי חמלה ..." :אני חושבת
שזו הדרך לפתור כל סבל" .דפנה התייחסה לצורך האישי שלה" :מנסה ללמוד פיוס ולעבוד בחמלה כלפי
עצמי"; " ...להתחזק כדי לחזק ....את המקומות האלה של אהבה וחמלה והלב הפתוח."...
 )1העגה והגישה לפיתוח וטיפוח חמלה בקורס "אהבה וחמלה"
)"We don't see things as they are, we see them as we are" (Anais Nin
מן הממצאים עולה כי במהלך קורס "חמלה ואהבה" הוצגה גישה בודהיסטית לפיתוח וטיפוח חמלה .כבר
באתר האינטרנט של מרכז "גוף ונפש" ( ) http://www.mindbody.co.il/about_hebrew/ניתן
לראות רקע על המנחה הכולל לימוד ותרגול המסורת הבודהיסטית (נספח  .)7בנוסף ,נכתב על הקורס:
"לפי התורה הבודהיסטית ,אהבה וידידות משמשות כבין השאר כתרופה לפחד ,וחמלה כתרופה לאטימות
הלב ,לניכור ולבדידות .האהבה והחמלה אינן תכונות מולדות וקבועות ,ואין הם רק רגשות ,אלא מדובר
במצבי תודעה משתנים בהם אנחנו משקיעים – מפתחים ומטפחים אותן על מנת שישגשגו ויתנו את פריים
המתוק בחיינו :שלווה ,איזון פנימי ,פתיחות ,חיבור וחברות" (נספח  .)7עוד כתוב כי הקורס מיועד לבעלי
ניסיון בתרגול המדיטציה המעוניינים להרחיב את אפשרותם לתרגל ולהגדיל את האהבה והחמלה בתוכם"
(נספח  .)7ניתן לראות כי במידע שניתן על הקורס "אהבה וחמלה" ,באתר האינטרנט של מרכז "גוף
ונפש" ,מוצגת גישה בודהיסטית למושג חמלה .בנוסף ,עולה כי ההתייחסות למושג חמלה אינה כתכונה
מולדת וקבועה ,או רק כרגש ,אלא כמצב תודעה משתנה.
גם בתכתובות המיילים השבועיים עולים מושגים הלקוחים מהמסורת הבודהיסטית:
"הזכרנו את שלושת הרעלים (חמדנות ,טינה ובורות) כגורמים לסבל ולאי הנחת ,ואפילו
הספקנו לדבר על ארבעת האמיתות שמובילות לשחרור ,ובהן האמת הרביעית שמדברת על
הדרך הפרקטית של "איך עושים את זה" .מזכירה שבתוך הדרך יש שמונה נתיבים ,שכל
אחד מהם מייצג אספקט אחר של ההתנהלות האנושית המיטבית .הזכרנו בין השאר את
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המאמץ הנכון ואת ההתכוונות הנכונה ,כרלוונטיים לתרגול ה  metta -האהבה והידידות"
(נספח  ,9עמוד .)87
השפה והגישה הלקוחה מהמסורת הבודהיסטית באו לידי ביטוי גם במהלך הקורס .המנחה התייחסה
לתרגולי המדיטציה והנתינה בקורס כשפה שונה" :כמו שאתם רואים זה שפה כזו ,שברגע שאנחנו
יוצאים למה שנקרא החיים האמיתיים זה איכשהו מטשטש ונשכח כי החיים האמיתיים ,.....זו
שפה אחרת זה תדר אחר."...
כבר במפגש הראשון ,המנחה התייחסה למקור התרגול במושגים השייכים לגישה זו:
"התרגול הבודהיסטי של "איכויות הלב" מדבר בעצם על ארבעה מצבי תודעה ("משכנות
נאצלים") .מדובר על ארבעה אופנים שבהם אנו תופסים ,חווים ,רואים ,מרגישים ,חיים
את המציאות שלנו .בקורס הזה אנחנו נתמקד בשניים הראשונים– אהבה וחמלה .ואנחנו
נעמיק בהם יותר ,את מלוא רוחב היריעה".
מושגים אלו אף באו לידי ביטוי בהגדרת המנחה את מטרת הקורס":מה שאנחנו עושים פה ,זה
משנים את האוטומט .משנים את האוטומט לאוטומט אחר( reconditioning - ...התניה
מחדש ,תיקון) .אנחנו משנים את האופן שבו ה mind -רגיל ללכת :אני ושלי אני ושלי כל
הזמן."...
המושג  -Mind -תודעה ,או  -state of mindמצב התודעה ,היווה מושג מרכזי בעגה לפיתוח וטיפח חמלה:
"אנחנו לא באמת רואים את הדברים כמו שהם ...והעולם ,זה בעצם היחסים שלנו עם עצמנו ועם
אחרים .שום דבר לא השתנה באמת חוץ ממצב התודעה ( )state of mindשלנו ...מה שמשתנה זה
ה .state of mind -גם התייחסות המנחה אל הרגשות שונים הוצגה במהלך הקורס כמצב תודעתי:
"מה זה לתרגל אהבה?  ...איך אפשר לתרגל אהבה?  ...אז לפי התפיסה הבודהיסטית לפי איך
שהבודהה לימד אהבה היא ממש לא רק רגש ,זה כמו שאמרתי קודם ,אהבה היא,state of mind -
זה מצב תודעה ,זה גם רגשות וזה בעיקר מצב תודעה".
על פי המנחה ,התרגול והידע שנרכשו במהלך הקורס הם חלק מחקר תודעה" :מה שאנחנו עושים פה
עכשיו זה חקר של התודעה" .עולה כי המושג חמלה אינו רק כרגש ,אלא מצב תודעה .הדגש הוא על ה-
 ,Mindהתודעה ולא על הרגש .עוד התייחסות למושג חמלה כחלק ממצב תודעתי מופיע כשהמנחה מציגה
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את היכולת לפתח ולטפח חמלה כשריר בגוף ..." :התרגול של איכויות הלב הוא אימון .אנחנו מאמנים
פה איזה שריר שהוא פחות מורגל אצלנו ,פחות עובד אצלנו ." ...מושג נוסף עיקרי ,שבא לידי ביטוי
במהלך הקורס הוא -...View ..." :View -השקפה היא האופן שבו אנחנו משקיפים ,רואים ,תופשים,
קולטים את החיים את העולם את עצמנו את האחרים ,הוא זה שמכתיב את היחס שלנו ,והיחס
שלנו בתורו מכתיב את ה  well-beingשלנו" .ההתייחסות שלנו לעולם תלויה באופן בו אנו מפרשים
אותו.
עוד מושג שאליו התייחסה המנחה בהקשר לחמלה הוא  -interconnectednessקישוריות גומלין:
"המושג הזה ( )interconnectednessקשור ומחובר לחמלה ...זה מושג שקבע טיך נהאת
האן ...זו מילה שדי מדייקת תכלס את איך שהדברים באמת פועלים ...על אחד ממושגי
הדגל של הבודהיזם ,המושג של הריקות  ,emptinessזה מאוד מאוד קשור לזה זה .בעצם
אותו הדבר זה להסתכל על הצד השני של המטבע .במקום ריקות לקרוא לזה מלאות...
שזה בעצם ה teaching -הכי עמוק שהבודהה לימד ,שלדברים ,אנשים ,או כל דבר בעולם,
בין אם הוא חי ,צומח ,דומם ,בעצם זה לא כמו שנדמה לנו שהוא אלא אין לו מהות עצמית
נפרדת ...כבני אדם שהרבה פעמים איפה שאנחנו או שנדמה לנו שזה זה .זה הכל .כאילו זו
המציאות .זה חלק מאוד מאוד קטן של מה שיכול לקרות ,או קורה .אנחנו מאוד מוגבלים
בתוך הראייה." ...
מושג זה מביע את המורכבות של כל דבר בעולם ומעודד חמלה בין כל היצורים החיים .לטענת המנחה:
"כשאנחנו מדברים על המושג של  interconnectednessאנחנו מדברים על דברים שקשורים
ומחוברים ושלובים כך שאי אפשר להפריד" .מושגים אלו ,שהוצגו במהלך הקורס מדגישים שפה חדשה
הלקוחה בעיקר מהתרבות הבודהיסטית .לטענת המנחה ,המהות של התרבות הבודהיסטית ,אינה מתמקדת
אך ורק במדיטציה ,אלא בעיקר בגישה ובאורח החיים" :האופן שבו אנחנו מדברים ,האופן שבו אנחנו
מתפרנסים ,חיים את חיינו ,פועלים בעולם .זה לימוד מאוד כולל ,כולל את כל החיים שלנו .אנחנו
לא צריכים לפרוש למערה ולתרגל .בתוך החיים" .על פי גישה זו ,ההתייחסות לחמלה ,כחלק מהדרך
לאושר ,היא הפסקת הסבל:
" ...כשהבודהה ניסה להסביר למה הוא התכוון ב ,well being -בנירוונה ...הפירוש
המילולי הוא כיבוי ,דעיכה ...זה כיבוי ודעיכה של שלושת הרעלים בבודהיזם הקלאסי... :
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הראשון בקלאסי זה שינאה ,איבה טינה דחייה כל התנועות שבהן אנחנו דוחים משהו
בצורה אינטנסיבית; השני  ...חמדנות השתוקקות היצמדות ,היאחזות  ; ...הרעל השלישי
הוא בורות תעתוע דלוזיה עיוורון ...אי-ידיעה .כיבוי ודעיכה של שלושה הרעלים ,לזה
הבודהה קרא האושר האולטימטיבי ,שם אין יותר סבל".
עוד התייחסות למושג חמלה ,שהציגה המנחה ,לקוחה מן השפה הפאלית:
"חמלה ,המילה היא קרונה בפאלי ,או סנסקריט ...ובאנגלית  .compassionאם אנחנו
ננתח את המילה הזאת לפי הלטינית ,זה מתחלק ל  ,co- passionשזה סבל משותף .
היכולת שלנו להיות עם כאב ,היכולת שלנו להיות עם ייסורים של אדם אחר או של עצמנו
 ...המקום שנכנס פנימה לתוך העומקים של עצמנו העומקים של הכאב השורשים של
הפגיעות ולומד איך להיות שם".

על פי גישה זו ,חמלה מקושרת לכאב ויכולה לבוא לידי ביטוי בפעולה או בחוסר פעולה:
"החמלה זה האפשור שלנו לתת לכאב שלנו או של מישהו אחר לגעת לנו בלב ...זה לא
אומר כלום לגבי האקט ,לגבי העשייה .לפעמים החמלה תגיד עכשיו צריך לקום ולעשות
מעשה ...ולפעמים החמלה תגיד עכשיו כלום עכשיו אין עשייה רק להיות עם מישהו בוכה
לידנו ...חמלה מבקשת לתת לאדם ,לתת לו להיות".
לדברי המנחה ,על המתרגל להיות עם הקושי והכאב ,במקום לנסות לדחותם:
"אז בעצם יש פה גישה שהיא הפוכה לגמרי מהגישה הרגילה המקובלת שכשיש משהו
כואב מיד אנחנו צריכים לעשות משהו בעניין לרפא ,לתקן ,לסדר ,לשפצר ,רק כדי לא
להרגיש את הכאב .יש פה הזמנה שונה לגמרי .במקום לעשות את כל הפעולות האלה
ולהשקיע את כל האנרגיה הזאת ,בעצם בדחייה של איזה שהוא מצב שקיים כרגע כאב,
כאב לב ,כאב גוף ,אנחנו מתאמנים בלשנות את ה ,view -לשנות את ההשקפה שלנו אז
לגבי הדבר הזה".
ההתייחסות למושג כאב ,שהציגה המנחה שמחי ,היא ההיפך מהגישה המערבית המקובלת ,לנסות להרחיק
כאב ,אלא יכולת האדם להיות עם הכאב .כדי שכאב לא יהפוך לסבל ,באמצעות הזדהות עימו ,הדחקתו ,או
מלחמה בו ,על המתרגל לפתח ולטפח את החמלה:
" ...מה אנחנו עושים מול כאב? מה שנקרא כשאנחנו חסרי אונים מולו ,בצירוף מילים
האלה :חוסר אונים ,כבר יש כאילו מן ,אין לנו כוח אל מול זה .זה כבר מוריד אותנו .אבל
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מה ,אם אנחנו אפילו עושים לזה  reframingאנחנו אומרים זה לא חוסר אונים זה פשוט
לא בהישג ידי כרגע ,לשנות את זה ...אנחנו באמת מבינים שזה דורש משהו אחר ממה
שעשינו עד עכשיו ...אנחנו מתחילים מהאבני הבניין הראשונות של פגישה עם כאב.
המשמעות של המילה חמלה היא להיות עם כאב".
ניתן לראות כי בקורס "אהבה וחמלה" ההתייחסות למושג חמלה מקושר עם המושגים סבל וכאב.
עוד עולה כי ,על פי הגישה שהוצגה בקורס ,הלקוחה מהמסורת הבודהיסטית ,ישנה חשיבות רבה לנוכחות
בהווה:
"אנחנו נותנים לעצמינו את המתנה הזאת ,של לעזוב את מה שהיה ולא לשקוע למה שאולי
יהיה .כמו לשמוט עבר ,לשמוט עתיד .לנוח לתוך מה שעכשיו קורה ,מה שזה לא יהיה.
אנחנו לא נאחזים בשום דבר ,לא מתאמצים מדי." ...

השימוש במושג נוכחות ,יחד עם מושגים נוספים הלקוחים ם מהמסורת הבודהיסטית ,מבטאים את השפה
שהשתמשה בה המנחה לאורך הקורס .חלק מהמושגים הם בשפה האנגלית ,כגון,reconditioning :
 ,view ,well being ,mindוחלקם מתורגמים לעברית ,כגון" :איכויות הלב"" ,משכנות נאצלים",
"נירוונה" וסבל .או מושגים הלקוחים גם ממורי זן כגון ,טיך נהאת האן ,שקבע את מושג ה-
 .interconnectednessמושגים אלו מציעים שפה חדשה ,המגדירה את הגישה והפרקטיקות לטיפוח
ופיתוח חמלה.
 )2פרקטיקות מדיטציה
מן הממצאים עולה כי אחת הדרכים העיקריות לפתח ולטפח חמלה היא תרגול מדיטציית מיינדפולנס
ומדיטציית חמלה .גישה זו מתייחסת לתרגול מיינדפולנס וחמלה כמו" :שתי כנפיים של אותה ציפור .כנף
אחת היא הכנף של ההתבוננות הזאת פנימה ,וויפאסנה ,ראייה פנימה ,ראייה עצמית ,לראות את
הדברים כפי שהם ....כל הכנף השנייה שאפשר להכליל בה את כל איכויות הלב ,תרגולי לב" (אהבה
וחמלה) .לטענת המנחה ,על מנת לחוות חמלה ואהבה ,יש צורך בנוכחות ,הבנה ,מיינדפולנס:
"זוכרים את שתי הכנפיים :הבנה וחמלה ,הבנה ואיכויות הלב? הבנה פותחת את הדלת
לכנף השנייה .כשאנחנו מבינות ,מבינים איך ה sense of self -שלנו מתגבש מתמצק,
אנחנו נהיות מישהו בעולם .אפילו מישהו גרוע אבל מישהו כן כי ...זה יכול להיות נורא
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מבהיל לא לדעת .להיות בלא ידוע ,כבר עדיף לנו לדעת משהו גרוע על עצמנו מאשר ,כאילו
לא לדעת שום דבר".
ניתן לראות כי מדיטציית חמלה מקושרת למדיטציית מיינדפולנס ואף תלויה בה.
מדיטציית מיינדפולנס -תורגלה  8פעמים במהלך כל הקורס .החל מהמפגש השני ,כל מפגש נפתח בכ20- -
 30דקות מדיטציית מיינדפולנס וכשתי דקות ,לפני היציאה להפסקה .נינה ,המנחה הדריכה את המשתתפים,
תוך כדי המדיטציה:
"אתם מוזמנים לשבת בנוח .גב זקוף .בלי שום מתח .עיניים סגורות .אנחנו סוקרים את
הגוף ומרפים כל מקום שהוא תפוס ,מוחזק .אם זה שרירי הפנים ,העיניים ,לחיים...
הרפיה של הגוף תומכת בהרפיה של התודעה .אפשר למצוא את הנשימה הטבעית בגוף.
אנחנו זוכרים שאנחנו נותנים לה להיות בדיוק כפי שהיא .מרגע לרגע .אנחנו חוזרים
ומבססים את המקום .מקום של קשב ,של חיבור ,מקום של הנשימה הפשוטה .אנו
פוגשים את מה שקורה ב mind -תוך כדי".
הנחיות המדיטציה במהלך הקורס עסקו בעיקר בתשומת לב לנשימה ,לתחושות הגוף ולמחשבות .הנשימה:
" ...לנשום .כמו שאני נושם .אם הנשימה היא שטוחה ,לתת לה להיות שטוחה ,אם היא ארוכה לתת
לה להיות ארוכה"; תחושות הגוף" :מרגע לרגע תשומת הלב ממשיכה וגולשת למטה לירכיים,
לרגליים ...או איזה סדר אחר שתבחרו"; המחשבות" :כשתשומת הלב מתעופפת לה ,מה שקורה
באופן טבעי ...לעבר ,לעתיד ,מחשבות ,דמיונות ,זיכרונות ,דימויים .ברגע ששמנו לב אנחנו פשוט
חוזרים באופן טבעי .שמנו לב שלא היינו כאן ,זה כבר רגע של מודעות" .רגעי המודעות ,הנוכחות,
מתפתחים דרך תשומת הלב לנשימה ,לתחושות הגוף ולמחשבות.
לטענתה של נינה המנחה ,לתשומת הלב לנשימה ,לתחושות הגוף ולמחשבות -לתרגול מיינדפולנס ,חשיבות
רבה" :אופן ידוע וברור ללימוד ולתרגול היא הוויפאסנה (מיינדפולנס) .ההתבוננות על דברים כפי
שהם ,היכולת לראות ולהבין .לראות ולדעת .ראייה מאוד קשורה להבנה."...
ניתן לראות כי למדיטציית מיינדפולנס ,הנקראת בקורס גם מדיטציית ויפאסנה ,חשיבות רבה לפיתוח
וטיפוח חמלה והיא באה לידי ביטוי לכל אורך הקורס .מדיטציה זו מתמקדת בעיקר בגוף :תשומת לב
לתחושות ותשומת לב לנשימה .במקביל ישנו דגש גם על הרגשות והמחשבות שאנו חווים.
מדיטציית חמלה -הנקראת בקורס  -LKM- Loving-Kindness Meditationתורגלה  7פעמים במהלך
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כל הקורס .מדיטציה זו שונה ממדיטציית מיינדפולנס (ויפאסנה) .לטענת המנחה" :זה תרגול השונה
מויפאסנה ,אני מדגישה את זה ,ממש ממש שונה ועדיין הוא משלים ,הוא מאוד חשוב ואי אפשר
בלעדיו כי זה מה שמרווה את הלב תודעה שלנו .אי אפשר רק התבוננות יבשה וישירה על דברים ,אי
אפשר ,זה עובד רק עד לרמה מסוימת".
בשונה מתרגול מדיטציית מיינדפולנס ,על המתרגל להיות פעיל ולחשוב בעת תרגול מדיטציית חמלה:
"זו מדיטציה אקטיבית מה שאנחנו עושים כאן .עכשיו זה לא המקום ...של ויפאסנה
שאנחנו מניחים לדברים להיות כפי שהם ...אנחנו לא מתערבים לא עושים מניפולציה
כשאנחנו נושמים ומתרגלים וויפאסנה אנחנו מתבוננים על ומרשים ל ..להיות .המדיטציה
הזו שונה בתכלית השינוי ,ובאמת בהתחלה היא יכולה להרגיש כמו עבודה קשה".
יחד עם זאת ,בדומה לתרגול מדיטציית מיינדפולנס ,גם מדיטציית חמלה משלבת ריכוז .לטענת המנחה:
"התרגול של "המאטה" (חמלה) הוא גם תרגול של ריכוז .אנחנו מזמינים את תשומת הלב שוב ושוב
אל הלב שנפתח ,לחוויה של הידידות " .על פי ההנחיות ,המתרגל צריך לשים לב למחשבותיו" :תשומת
הלב עשויה לנדוד הרחק מכאן ...מזמינים אותה שוב ושוב אל הנינוחות אל הטוב ,אל הנעים."...
עולה כי מדיטציית חמלה דומה למדיטציית מיינדפולנס בתרגול ריכוז ,תשומת לב ,אך יחד עם זאת השוני
העיקרי ביניהן הוא השימוש האקטיבי של המתרגל מדיטציית חמלה בתחושות ,רגשות ,דימויים ,זיכרונות
ומשפטים חיוביים.
תרגול מדיטציית חמלה ,Love-Kindness -מטרתה לפתח ולטפח את החמלה והאהבה בקרב המתרגלים.
לדברי המנחה ,תרגול המדיטציה תורם להתמודדות עם רגשות:
"אנחנו נמשיך להרגיש פחד .מותר להמשיך להרגיש דברים .זה לא שעכשיו ...שום דבר לא
ייגע בנו ואנחנו רק נהייה באהבה ,ואנחנו רק נהייה בחמלה ,לא .אנחנו נמשיך להרגיש פחד
ונמשיך להרגיש זעם ,יכול מאוד להיות ,אבל יהיו לנו כבר כלים אחרים כבר נדע לא לקנות
את זה עד הסוף".
באמצעות מדיטציית חמלה המתרגל מתמודד עם הקשיים הרגשיים אותם הוא חווה ,בצורה טובה יותר.
כמו מדיטציית מיינדפולנס ,מתחיל בתשומת לב לנשימה ולגוף .לדבריה של המנחה" :מאוד מאוד מומלץ
להתחיל את הסשן עם כמה דקות של תשומת לב ...אנחנו חוזרים לתשומת לב לכל הגוף ,לנשימה,
ללב" .בתחילה המתרגל בודק את מצבו הפיזי:
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"אנחנו בודקים בעיניים עצומות מה מצב ,הגוף מה שלומו ...אם יש מתח ,לחץ או כאב
איפשהו בגוף ,אנחנו עכשיו מזמינים אותו להרפות לשחרר להניח ......כמה רגעים של
תרגול שקט ותשומת לב רגע אחרי רגע בעדינות לגוף ול mind -בלי שיפוט בלי דחייה בלי
ביקורת."...
המשך המדיטציה תלויה בדרך שנוחה למתרגל .המנחה הציגה מספר דרכים להמשך התרגול -תרגול
מדיטציית חמלה" :יש כמה וכמה שיטות ודרכים לתרגל " .בהתייחסותה לאופן תרגול מדיטציית חמלה
אמרה" :ברמה התחושתית ...הרבה יותר קל ונוח לנו דברים בגוף ,אנחנו מרגישים אותם ומעצימים
אותם וזה עובד לנו" .הדרכים האפשריות לתרגול מדיטציית חמלה ,אותם הציגה המנחה נינה הן: :
שימוש בתחושות נעימות הקיימות בגוף -התמקדות במקום בגוף שמרגיש נעים ,העצמת התחושה
ופיזורה אל כל הגוף:
"אפשר לשים לב אם יש מקום שהוא נעים בגוף ,אפילו טיפ טיפה נעים ,מקום שהוא נינוח.
לא חייב להיות משהו דרמטי ,כפות ידיים אפילו ,הבטן או הלב ,איזה שהוא מקום
שמרגיש טוב ...אנחנו מוזמנים לשהות שם ,כמו לפזר את התחושה הטובה ביחד עם
הנשימה ,בעזרת הנשימה ,אל כל הגוף .....לפזר את התחושה הנעימה ,להזמין אותה
שתתפשט".
עוד אפשרות היא ,שימוש בדימויים -לדמיין משהו שיוצר תחושה נעימה המתפשטת בגוף ...." : :אפשר
להשתמש בדימויים האלה ,ממש לדמיין איך התחושה הנעימה גודלת ומתפזרת ...זו יכולה להיות
תחושת חום או דימוי של אור ....מה שזה לא יהיה בשבילכם ."...עוד דימוי שהשתמשה בו המנחה הוא
"תחושה של אמבטיה נעימה" :ממש כמו לעשות אמבטיה של התחושה הטובה והנעימה הזו .להספיג
את כל הגוף בתודעה ."...דימויים נוספים שהועלו במהלך התרגול:
" ...מי שעוזר לו להשתמש בדימוי של להשקות את הגן .אתם יכולים ממש לדמיין מים
מרווים אדמה צחיחה ומבוקעת ,אדמה שהתייבשה והרוחות והשמש ,החום ,והנה סוף
סוף ,סוף סוף ,מגיעים המים הטובים .אותם המים בדיוק שממיסים את השכבות שלנו.
מגיעים ומרווים ,מרווים את הלב והתודעה שלנו".
לדברי המנחה ,השימוש בדימויים יכול להיות חופשי ולא מובנה .חלק מהמשתתפים שיתפו בדימויים שהם
השתמשו בהם :המשתתפת דפנה הציעה להשתמש במילה פיוס ..." :אמרתי הרי אם אני אגיד" :תפסיקי
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לריב עם עצמך" אז ממילא אני אריב עם עצמי .תגידי פיוס .והלכתי עם זה וזה היה פחות נורא
מבדרך כלל"; המשתתפת שירה השתמשה בדימוי שהוא אנטיתזה לרעל" :אני קצת חשבתי בצורה של...
שאנחנו מוקפים בהמון רעל בעצם ושכל מה שהוא אנטיתזה לרעל הזה הוא טוב ...זה יכול להיות
המון דברים אבל משהו שהוא ,שעושה טוב" .עוד אפשרות לתרגול היא ,שימוש בזיכרונות -העצמת
רגש טוב באמצעות זיכרון של נתינה" :מי שרוצה וזה עוזר לו ,מוזמנים להיזכר במעשים של נדיבות
שעשינו מתישהו ובתחושה הטובה שזה גרם לנו ."...על פי המנחה ,מטרת ההיצמדות לתחושות
ולרגשות הנעימים היא לכוון את התודעה לכיוון החיובי ..." :באופן מכוון ,שוב ושוב ,להרגיש טוב,
להטות את התודעה להטות את ה  mindלכיוון הנעים ,הנינוח ,המשמח ,הפתוח המרווח.".....
האפשרות הקלאסית שבדרך כלל איתה מתרגלים מדיטציית חמלה ,לאחר שמפתחים רגש או תחושה טובה
באמצעות תחושות ,דימויים או זיכרונות ,או מתחילים איתה ישירות היא ,שימוש במשפטים -משפטים
בודהיסטים מסורתיים ,המשמשים לתרגול מדיטציית חמלה:
"הדרך הקלה ,הקלאסית שבה אנחנו עובדים היא בשימוש במשפטים .אני אתן לכם
ארבעה משפטי דוגמה שאפשר לעבוד איתם .והמשפטים הם :מתחילים בעבודה על עצמנו,
ארבעה משפטים קלאסיים אבל אפשר להמציא אחרים" :מי ייתן ואהיה מוגנת ובטוחה;
משוחררת מכאב פנימי או חיצוני; מי ייתן ואחיה בקלות ,באיזון ,בשמחה; מי ייתן ואהיה
מאושרת באמת ,משוחררת ,חופשייה" ...אם אתם רוצים לתרגל רק שניים זה אפשרי אם
רוצים את כולם גם כן".
משפטים אלו מאמנים את התודעה לחוש חמלה ,גם אם המתרגל אינו חש חמלה באותו רגע" :האימון שלנו
עם המשפטים אוסף את ה mind -שוב ושוב ,גם אם אנחנו לא מרגישים את המשפטים האלה ,גם
אם לא מרגישים ,זה לא כל כך חשוב ,כי מאטה Love-Kindness ,זה לא רק רגש ,בstate of -
 mindיש גם רגשות" .החשיבות של החזרה על המשפטים היא ההתכוננות" :גם אם אתם בעצמכם לא
מרגישים אותם ,יש הרבה גלים שלהם בחדר מכולם והגלים האלה יכולים להגיע אליהם .החדר
מלא בהם עכשיו ,בהתכוונות לטוב .בלי חשבון" .מטרת ארבעת המשפטים הללו היא לייצר מצב של
טוב ,של חמלה:
" ...המילים לא כאלה חשובות ,מה חשובה .חשובה פה הדרך ...ההבנה חשובה ...ואנחנו
מפנים אותם כלפי עצמינו אוקי? לא מתוך כפייה או ניסיון לכפות על עצמינו רגש מסוים...
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איזה הלך נפש מסוים ,אלא אנחנו כמו מזמינים ,אנחנו כמו מציעים .משהו מאוד עדין.
הכוונה חשובה .אנחנו נותנים מהטוב שלנו ומה שקורה לא בידיים שלנו .אם הלב נפתח או
נסגר ,אנחנו אין לנו שום שליטה ...אין לנו שום שליטה על הלב שלנו ...התנועה של הלב
שלנו ...לא קשורה לרצון שלנו ...אתם עושים את המקסימום שאתם יכולים ומה שקורה
ללב זה של החיים ,זה לא שלכם".
אפשרות נוספת היא שימוש במשפטי קבלה עצמית :כשיש צורך ראשית ,בחמלה עצמית ,אפשר
להשתמש במשפטים אלו:
""אכפת לי מהסבל הזה שאנחנו חווים ,אכפת לי מהכאב הזה" .מה שזה לא יהיה שעברנו
או שאנחנו עוברים עכשיו דאגה ,פחד ,פגיעות ,חרדה ,כעס ,שיפוטיות ,התנגדות כל האין
ספור המילים שקשורות לסבל שמייצגות סבל ומול זה אנחנו מביאים אכפתיות פשוטה
"אכפת לי מהסבל הזה" "אכפת לי מהסבל שלי" "אכפת לי מהכאב שלי"  ...אפשר להגיד
"אני לא עוזב אותך אני כאן ואכפת לי" .אני לא עוזבת אותך אני כאן ואכפת לי"." ...
לתרגול משפטי האכפתיות והקבלה העצמית אפשר להוסיף ידיים על הלב:
" ...אפשר לשים כף יד על הלב ,ממש להרגיש את כף היד משדרת ללב את האכפתיות
הזאת ,החום של כף היד ,המגע ,איזו שהיא תזכורת שהגוף מזכיר ללב ,אנחנו מזכירים
לעצמנו ,אכפת לי ממני ,אני כאן בשבילי ....אנחנו עושים מקום למה שכואב ,לאדם
שאנחנו שסובל ,סובל עכשיו או קודם ,שלא מקבל את מה שהוא רוצה ...שנאבק שמתייסר
שנלחם שנפגע בלי שום שיפוט ,אכפת לי ....עם החום של כפות הידיים להזכיר ללב שהוא
יכול להתרכך."....
הפרקטיקות השונות לתרגול מדיטציית חמלה באו לידי ביטוי גם בתרגולי המדיטציה שנערכו במהלך
הקורס :במפגש הראשון -בפעם הראשונה ,תורגלה מדיטציית חמלה באמצעות תחושה בגוף שמתפשטת,
דימויים וזיכרונות מעשי נתינה; בפעם השנייה ,בסיום אותו מפגש תרגלו המשתתפים חמלה עם משפטים;
במפגש השני ,בסיום המפגש ,תורגלה מדיטציית חמלה באמצעות דימויים; במפגש השלישי ,לקראת סיום
המפגש ,תורגלה המדיטציה באמצעות תחושה בגוף ומשפטי קבלה עצמית ובמפגש החמישי תורגלה
מדיטציית חמלה ,פעם בתחילת המפגש ,עם משפטים ,בשילוב של מדיטציית מיינדפולנס ,ופעם שנייה,
בסיום המפגש ,סיום הקורס ,באמצעות שימוש בתחושות .במפגש הרביעי לא תורגלה מדיטציית חמלה
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כלל .ניתן לראות כי במהלך הקורס המשתתפים תרגלו את פרקטיקות מדיטציית החמלה השונות.
אימון התודעה לחמלה כרוך בתרגול מדיטציית חמלה באחת הדרכים האפשריות שהוצגו .בתחילת התרגול
(בכל אחת מהאפשרויות) ראשית ,על המתרגל לשלוח חמלה לעצמו ולאחר מכן ,לאחרים (כמו מישהו
שיקר לנו ,מישהו לא מוכר או אדם שאין לו משמעות עבורינו):
"האנשים שאתם מפנים כלפיהם את המשפטים זה קודם כל אתם ...אפשר לעבוד רק עם
המילים אל עצמכם ,אל מישהו שיקר לכם ומי שרוצה לנסות ...מישהו שאתם סתם ככה
פוגשים על הדרך כמו הנהג לפניכם ,או מישהו מאחוריכם בסופר ,או מישהו שאתם לא
מכירים אולי כל כך ,הוא לא כזה חשוב לכם."...
עוד אפשרויות לשליחת חמלה עבור אחרים שהציגה המנחה הם שליחת חמלה למישהו שאנו רוצים בטובתו
או למישהו שצריך זאת ..." :לשלוח הלאה למישהו שאנחנו רוצים בטובתו או למישהו שאתם יודעים
שצריך את זה אתם מוזמנים כמובן בשמחה לעשות את זה אבל בתנאי שאנחנו לא מפסיקים לשלוח
את זה גם לעצמנו" .תרגול חמלה לאחר ובמיוחד לאדם שקשה עימו ,דורשת ראשית ,בדיקה אם אנחנו
מסוגלים לתת לאחר:
" ...ותבדקו עד כמה זה מתאים לכם ,אם אתם יכולים לשלוח למישהו שקשה לנו איתו...
אל תבחרו את הבן אדם שהכי קשה לכם איתו טוב? לא .אבל מישהו שקצת יש לכם קושי
איתו ותראו אם ההבנה ,ה view -יכול לחדור דרך המעטה של הזרות השוני אל תוך מה
שדומה זה יכול מאוד להקל אז גם אם אתם לא מרגישים אהבה לא חשוב".
עוד אפשרות ,שבדרך כלל מסיימת את המדיטציה ,היא שליחת חמלה לכל היצורים החיים" :אנחנו
מקדישים את הפירות של התרגול והלימוד לטובת כל הברואים באשר הם".
בנוסף להנחיות המדיטציה שניתנו במפגשים ,קיבלו המשתתפים תכתובות מייל שבועיות ,המפרטות את
אופן התרגול השבועי .לאחר המפגש הראשון נתבקשו המשתתפים לתרגל מדיטציית חמלה במהלך השבוע,
כלפי עצמם ,כלפי אדם שרוצים בטובתו ולמי שזקוק לכך" :אנחנו מתחילים את התרגול בשליחת
ההתכוונות קודם כל לעצמנו ואחר כך למי שאנחנו רוצים בטובתו או למי שזקוק לזה עכשיו" (נספח
 ,9עמוד  .)87לאחר המפגש השני המשתתפים נתבקשו לתרגל מדיטציית חמלה גם לאדם שהיטיב עימנו
ואדם אקראי" :בשלב זה אנחנו מכוונים את המשפטים לעצמנו ,לאדם קרוב שהיטיב איתנו ,וגם מדי
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פעם לאדם אקראי ,שאין לנו איתה או איתו יחסים מיוחדים לכאן או לכאן .מישהו שהוא
"ניטראלי" עבורנו" (נספח  ,9עמוד  .)87לאחר המפגש הרביעי נתבקשו המשתתפים לשלוח חמלה לאדם
שקשה עימו" :לשלוח  mettaלאדם שקשה לנו איתו .בבקשה אל תבחרו את האדם שהכי קשה לכם
איתו ,אבל מישהו או מישהי שבעבר או בהווה היה לכם איזה שהוא קושי איתם ,או לחילופין,
דמות שאתם לא מכירים (פוליטיקאי למשל) שקשה לכם עם הדעות והרעיונות שלו או שלה" (נספח
 ,9עמוד .)90
מן התרגולים וההנחיות שניתנו במפגשים ומן תכתובות המיילים ,עולה כי תרגול מדיטציית חמלה עוסקת
ראשית בחמלה עצמית .לאחר שהמתרגל שלח לעצמו חמלה ,הוא שולח גם לאחרים אפשריים כגון :אדם
שהיטיב עימו ,אדם היקר לו ,אדם שהמתרגל רוצה בטובתו ,אדם שאין לו איתו יחסים מיוחדים ,אדם זר,
אדם שקשה עימו ולכל הברואים .עוד עולה כי במהלך קורס "חמלה ואהבה" נחשפו המשתתפים
לפרקטיקות מדיטציית חמלה מגוונות ואף תרגלו אותם .כל התרגולים עוסקים בהרגשה הטובה ,או
במוטיבציה הטובה של המתרגל ושליחתה ראשית ,לעצמו ולאחר מכן ,לאחרים .עוד עולה ,כי שלושה מן
התרגולים עוסקים בהעצמת רגש ,תחושה או זיכרון נעימים ,ואילו השניים הנותרים עוסקים במשפטים
המכוונים הרגשה נעימה זו ,גם אם המתרגל לא מרגיש כך באותו רגע .על ידי חיזוק רגש נעים וחזרה על
משפטי חמלה ואהבה ,המתרגל מאמן את התודעה שלו לחמלה.
המלצות לתרגול -במהלך הקורס תורגלו מדיטציית מיינדפולנס ומדיטציית חמלה בדרך כלל בזמנים
קבועים .מדיטציית מיינדפולנס תורגלה ,בתחילת כל מפגש ,כ 20-30 -דקות וכשתי דקות לפני היציאה
להפסקה .במפגש הראשון לא תורגלה מדיטציית מיינדפולנס בכלל .מדיטציית חמלה תורגלה ,בדרך כלל
כשתי דקות בסיום המפגש .רק במפגש הראשון והחמישי תורגלה מדיטציית חמלה פעם נוספת ,מלבד
בסיום המפגש .במפגש הרביעי לא תורגלה מדיטציית חמלה בכלל .במפגש הראשון המשתתפים נתבקשו
לתרגל בבית בכל יום..." :כל יום .לפחות  20דקות .אם אין לכם  20דקות אז  17דקות .תעשו מאמץ.
אנחנו מדברים על  5שבועות" .במפגש השני ביקשה המנחה להאריך את משך התרגול בבית" :תראו אם
אתם יכולים אולי לעלות לעוד  5דקות את התרגול ,לעוד  10דקות ."...התייחסות נוספת של המנחה
לאופן התרגול עסקה בתנוחת הגוף בעת המדיטציה:
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"כשאנחנו מתרגלים "חום הלב" ,יותר מבדרך כלל ,חשוב שיהיה לנו נוח .ישיבה ,או
שכיבה ,או הליכה ,או עמידה בנוח .כלומר ,מה שנוח לכם .בדרך כלל נוח לשבת גבוה יותר,
כשיש בסיס ,אנחנו מאמנים את הגוף לשבת".
על פי ההנחיות שניתנו בתכתובות המייל" :מומלץ למצוא פינה שקטה ופרק זמן קבוע ביום בו ניתן לתרגל
ללא הפרעה .הדבר תורם להמשכיות התרגול" .לטענתה של המנחה ,ישנה חשיבות רבה לתרגול מדיטציה
בישיבה ,עם עיניים עצומות ,בזמן מוגדר" :רוב האנשים ...צריכים את המסגרת ...זה מאפשר את
הכניסה יותר ויותר פנימה בלי הטרדות.
ישנה חשיבות לתרגול המדיטציה גם במהלך העשייה ביום יום .לדבריה של המנחה ,רצוי לתרגל גם במהלך
היום..." :להכניס את זה יותר ליומיום אפשר להגיד את המשפטים האלה בתור לסופר ,או להרגיש
את התכוונות הזאת ,או להשתמש באחד הדימויים שעובדים בשבילכם באוטו בפקק."...
ניתן לראות כי פרקטיקות המדיטציה לתרגול חמלה דורשות מהמתרגל לתרגל בישיבה ,במקום שקט ,עם
עיניים עצומות ובזמנים קבועים .בנוסף ,גם במהלך היום ,תוך כדי עשייה .יישום פרקטיקות המדיטציה
יכולות לבוא לידי ביטוי בכל רגע נתון ,כל עוד המתרגל במודעות לכך.
 )3פרקטיקות נוספות
"זה עובד כמו כלכלה של הנקה ככל שנותנים ככה יש יותר".
במהלך הקורס נתבקשו המשתתפים לתרגל גם פעולות של נתינה ולא רק מדיטציה .המנחה ביקשה
מהמשתתפים" :שיעורי בית ...להמשיך עם הפעולות של הנתינה ולהביא אותם לכיתה" .באמצעות
תרגול של מעשי נתינה ,הנתינה הופכת להיות חלק משגרת היום יום" :בלי המעשים של נתינה התרגול
לא יעבוד" .שירה ,מתרגלת וותיקה מעידה על עצמה:
" ...זה (הנתינה) בעצם משהו שאני מזהה בתוכי שזה  24שעות ביממה .זה נמצא ,זה דיבור
מתמיד ,זה לא אירוע ,זה מה שאני מזהה או זיהיתי או שאני מנסה לעבוד עליו .זה ללכת
כל הזמן עם התודעה הזאת שהלב פתוח ,זה רגע ברגע ,זאת אומרת ואם אני מזהה שאני
לא שמה אז אני מזהה שאני לא שם".
על פי דבריה של המנחה ,תרגול הנתינה מרחיב את המודעות לנתינה" :בוא ניקח את הרגש הזה ,את
האהבה ...אנחנו חושבים שהאהבה זה רגש .אנחנו מקטינים אותה לדרגת רגש ורגש זה חלק קטן
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ממה שקורה בתוך אהבה ,ממש קטן .רוב הסיפור זה  ,state of mindומצב התודעה הזה קשור
לפתיחות קשור לנתינה ."...על פי גישה זו ,נתינה היא מצב תודעה ופחות רגש .תירגול נתינה משפיע על
מצב התודעה.
במקרים של ביקורת עצמית ורגשות שליליים הציעה המנחה ,לעצור ולתרגל נתינה לעצמינו:
"מה יכול לעזור פה כן? למשל ,לעשות את ה reconditioning -זאת אומרת ,אם את
לוקחת כפרויקט נתינה לעצמך .אוקי? שמתם לב ,אנחנו לא נלחמים ב heavy pattern
בדפוס האנרגטי המאוד מאוד עמוק של לתת למישהו אחר ...איך אני עכשיו בנתינה לעצמי
עכשיו הנתינה מתחילה בנתינה לעצמי".
בנוסף ,ניתן להשתמש במשפטי האכפתיות ("אכפת לי מ ) "...שניתנו לתרגול במהלך המדיטציה ,גם
במהלך היום יום ..." :את יכולה רק לשבת עם האכפתיות .את יכולה לשבת עם המשפטים (משפטי
"לו אהיה )"...ומתישהו תרגישי שזה לא עובד אז את מפעילה את האכפתיות .ברגע שצריך .לא אם
אנחנו מרגישים נורא טוב סבבה והכל הולך יופי ,אז אין צורך .אבל דברים לא תמיד הולכים
טוב."...
עוד אפשרות ,שניתנה על ידי המנחה ,להתמודדות עם הביקורת והשליליות שאנו חווים כלפי עצמינו ,או
כלפי אחרים היא הרפיה ..." :בפעם הבאה שאתם פוגשים שיפוטיות ,ביקורת ,שנאה עצמית ,איבה
טינה לעצמכם או למישהו אחר ,אם אתם רואים את זה ואתם לא אוהבים את מה שאתם רואים
מה אתם עושים באותו רגע? מרפים ."...ניתן לראות כי השימוש בפרקטיקות הנוספות ניתנות לשימוש
גם במהלך היום יום ,כשחווים רגשות שליליים ,ומטרתם להקנות כלים להתמודדות עם רגשות אלו.
מן התיאור עד כה ,עולה כי פרקטיקות לפיתוח וטיפוח חמלה ,שאינן מדיטציה ,נובעות מתוך המסורת
הבודהיסטית וקשורות למדיטציית החמלה .כלומר ,תרגול הנתינה לעצמי ולאחר ,בא לידי ביטוי גם בנתינה
אקטיבית וגם במשפטי חמלה וקבלה.
 )4תגובות המשתתפים לתרגול
"לא נעים להגיד זה באמת עובד".
מן הממצאים עולה כי תגובות המשתתפים מתחלקות לשניים .האחד ,כאלו המרגישים את תרומת התרגול
(" ...הרגשתי עם זה טוב ,משהו שהוא 'נכון' כזה ;)"...וכאלו שחווים קושי עם התרגול ("אני תרגלתי
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את זה כבר כמה פעמים בעבר אבל יש משהו בתרגול הזה שמאוד מעורר לי את השיפוטיות ,את
הביקורת העצמית") .יעל ,משתתפת נוספת ,הביעה קושי בתרגול המדיטציה בישיבה ,בעיניים עצומות
ויחד עם זאת ,כן הצליחה לתרגל מדיטציה ,תוך כדי עשייה במהלך היום יום:
" ...אני לא מצליחה לשבת על זה .אני עושה את זה מלא תוך כדי ,כלומר במהלך היום
מלא מלא פעמים ,או את המשפטים של החמלה או לעשות משהו מאוד דומה למה שעשית
עכשיו ,זה יוצא לי בקטעים מסוימים ,כשאני ארחץ כלים ...אבל אני לא יושבת ,לא
מצליחה לשבת".
חלק מהמשתתפים הביאו לידי ביטוי ידע קודם או הפנמה של הידע הנרכש בקורס .כשהמנחה התייחסה
להתמודדות עם ביקורת ורגשות שליליים כלפי עצמינו וכלפי אחרים ,המשתתפים אמרו" :נושמים,
מתבוננים ,מחבקים את עצמנו ,מנסים לראות מזווית אחרת ,אני תמיד מזכירה לעצמי שזה
משתנה".
במהלך כל מפגש ,שאלה המנחה את המשתתפים על התמודדותם עם התרגול בבית" :בואו נשמע קצת
חוויות של מה עבר עליכם עם תרגול הבית? אם למישהו יצא גם לתרגל ...אקטים של נתינה?" .חברי
הקבוצה ,שהסכימו לשתף ,דיברו על חוויותיהם מהתרגול שהכילו חוויות חיוביות או חוויות שליליות.
נעמה ,משתתפת שהתייחסה לתרגול כחוויה חיובית אמרה" :כל פעם כשאני מסיימת תרגול ...זה
מעצים ,לי יש תחושה של העצמה ,זה משהו יותר ,יותר רגוע ויותר מסוגל להכיל התמודדות עם
קשיים" .שירה ,המשתתפת העידה שגם במפגש מול אחרים היא מצליחה להיות בחמלה ואהבה:
" ...ויש את השנייה הזו כשמישהו אומר לך משפט כזה (מעליב) ,שאתה מרגיש שהלב שלך,
שאתה מתכווץ ומתחיל להיסגר ...וחשבתי שיש משהו שהוא מאוד במקום של הנתינה,
שזה לא להיסגר מול דבר כזה ...להשאיר את הלב פתוח ...לא לקחתי את זה ...לא
האשמתי אותה ,לא הלקיתי את עצמי .הכל היה בסדר ונשארתי עם הלב פתוח והכל
המשיך לזרום."...
אורנה ,משתתפת אחרת שהתמודדה עם קושי במהלך התרגול אמרה:
"כשעשיתי את זה בבית זה מאוד מאוד לא היה לי נעים .זה היה ממש סבל ...והייתי כל
הזמן עם אותם משפטים ואפילו כשניסיתי להגיד אותם ומאוד להתחבר אליהם זה היה
פשוט סיוט והמדיטציה לא עברה ...וזו עבודה קשה לחזור על אותם דברים והמוח גם ככה
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כל הזמן עובד ואני רוצה שינוח קצת ,אני צריכה גם במדיטציה לשנן ולהתחבר ולזכור
משפטים וואוו".
משתתפת בעלת ניסיון בתרגול חמלה העידה שהתרגול אכן תורם לאושרה:
"זה עובד ,זה באמת עובד ,אני רוצה להשמיע קול :זה עובד .אולי כי אני כבר למדתי
ותרגלתי את זה ...זה משפיע על בני המשפחה שלי זה משפיע על היחסים שלי עם אנשים
ובכלל להעיד ...אני מעידה על עצמי שאני כן מאושרת .מאושרת במידה".
ניתן לראות כי חלק מהמתרגלים שהתנסו בתרגול מדיטציה ,אכן חוו השפעה חיובית כתוצאה מהתרגול,
לעומת זאת ,חלק מהמתרגלים חוו קשיים במהלך תרגול המדיטציה ואף התנסו בחוויה שלילית.
התנסות המשתתפים בתרגול המדיטציה בבית מביעה נכונות לתרגל .נעמה שיתפה את חברי הקבוצה
בהתכווננות שלה לתרגול" :אני קמה בבוקר .אני ממש מכוונת לי  20דקות לפני השעה שאני רוצה
לקום ויושבת ככה ואחרת אם אני לא עושה את זה אני לא מצליחה במשך היום כי תמיד יש לי
משהו יותר דחוף לעשות ."...נדב ,משתתף נוסף שיתף את הקבוצה" :כשדיברנו על נתינה וכשהחלטתי
לשים לב לזה בעצם ,מצאתי שכל פעם שאני עושה ,גם בעיסוק שלי וגם המצב שבו אני נמצא בחיים
עם שני ילדים קטנים ואני עובד כפיזיותרפיסט וכל היום זה בעצם כל היום זה מה שאני עושה ואז
התחלתי לשאול את עצמי אז רגע מה עוד אני יכול לעשות?" .מתגובות המשתתפים עולה כי המפגשים
השבועיים במהלך הקורס השפיעו על המודעות היום יומית של המתרגל במהלך השבוע.
המשתתפים שתרגלו נתינה ובחרו לשתף ,דיווחו על רגשות סיפוק ואושר .בני שיתף את הקבוצה בחוויה
החיובית שלו מתרגול נתינה" :עשיתי את זה פה בקטן וזה מדהים ,וזה כל כך מפתיע לראות את
התגובות" .נורית .משתתפת נוספת סיפרה:
"בימים הראשונים כשההתכוננות הייתה נתינה אז הרגשתי ...איזו תחושה אחרת מרגיל,
וקודם כל הרגשתי שזה מדביק את הבת שלי השלישית אז היא הייתה איתי בתוך הדבר.
פתאום ראיתי איך היא מתנהגת אחרת לאחותה ...אז זה כבר היה ...מהדהד כזה וגם יש
מן כזה וואלה ,זה כזה פשוט וכזה קל".
עוד משתתפת שסיפרה על התרומה החיובית של מעשי נתינה היא נורית:
"אחד שהיה לי הכי כיף כזה ...נסעתי ...וראיתי בכיכר לידנו אנשים עובדים ממע"צ ,או
ממשהו כזה ,וראיתי אותם בחום ואמרתי" :אלוהים איך אפשר" .ואז נסעתי והבאתי
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להם קולה ומים קרים וכוסות והבאתי להם ,וכזה מן התהלכתי כל היום במין כזה איזו
תחושה כיפית של איזה כיף ...משהו בשנייה הזו של המבט בעיניים ומן תודה כזה וכאילו
יו כמה זה קל וכמה זה נעים וכמה זה רק להתייחס במן זה היה נורא כיף".
תגובות משתתפים נוספות מתייחסות לחוויה שעברו בקורס .אורנה ,משתתפת בקורס אמרה" :בגלל שזה
סיום אני רוצה להגיד שמאוד מאוד נהניתי  ."....ורד אמרה ..." :תודה לכולכם היה כיף להיות
כאן" .תמר ,שבמהלך כל הקורס לא השתתפה ,רגע לפני סיום אמרה ..." :פשוט רציתי להיות כאן אז
תודה" .מתגובות המשתתפים עולה כי ההשתתפות בקורס נתפסה כחוויה חיובית ,יחד עם זאת ,אף אחד
מהמשתתפים שהתייחס לחוויית הקורס לא העיד על תרומת הקורס או על חוסר תרומת הקורס לחיים.
 )5התמודדות עם קשיים
המנחה התייחסה לקשיים בתרגול שהעלו המשתתפים ,המתחלקים לשניים -קושי נפשי וקושי פיזי .הקושי
הנפשי:
"אנחנו מסיטים ,אנחנו מזמינים את התודעה לכיוון הטוב ואז כמובן עולה הלא-טוב.
כמובן שתעלה שליליות ביקורת שיפוטיות ...אנחנו עומדים עם סרגל מידות מאוד גדול
ומודדים את עצמנו ,תמיד אנחנו הקבצה ג' .תמיד אנחנו פחות שווים ממה שאנחנו
בטוחים שצריך להיות ,אין לנו מושג מה זה התרגול הזה ,אבל אנחנו בטוחים שאנחנו לא
טובים בו".
הקושי הפיזי:
"כשאנחנו עובדים עם כאב וסובלים מכאב כרוני נשאר רק ה mind -לעבוד איתו,
וכשעובדים עם כאב אנחנו רוצים לעשות את ההיפך מהאינטואיציה שלנו ,ההיפך ממה
שנראה לנו טבעי .ההיפך מלסגור או להדוף או להתעלם .מה זה ההיפך? זה לא להעצים
את הכאב אלא לעשות משהו שהוא רדיקלית הפוך ,רוב הכאב ...לא נובע מהדבר עצמו
אלא מהתנגדות אליו .ולהתנגדות יש הרבה גוונים וגווני גוונים .ההתנגדות יכולה להיות
למשל תחושת קורבנות לגבי זה תחושת אשמה תחושת "אני פחות מ "..תחושת "אוף למה
לי זה קורה ,למה לאחרים זה לא קורה"? שינאה" -אם זה לא היה המדיטציה שלי
היתה ..."....מה קרה? קצת כואב אז?".
על פי גישה זו ,רוב הכאב ,שכביכול הוא פיזי ,הוא בעצם העצמת רגשות .דוגמא לכך שנתנה המנחה היא:
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"איש הולך ביער ונתקע בו חץ ,במקום לעצור בו באותו רגע ולהוציא את החץ מה הוא
עושה? תוקע בעצמו חץ נוסף ,ועוד חץ ועוד ועוד ...כל הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו
הם עוד חיצים ...אם אנחנו זוכרים רק את זה ,אנחנו מורידים מעצמנו הרים של דאגה
ופחד".
הגישה שהוצגה במהלך הקורס מייצגת גישה הפוכה לתגובה הטבעית:
" ...בדרך כל התגובה הטבעית נוכח כאב היא תגובה של כיווץ ,סגירה ,הימנעות...
והתגובה המיטיבה לעבודה עם כאב היא דווקא התגובה נגד האינטואיציה שלנו היא
הפוכה היא הלפתוח שוב ,אולי לא בשניות הראשונות כשאנחנו חוטפים מכה והכל כזה
ננעל ,אבל רגע אחר כך אני יכולה לשים יד על איפה שכואב ,לנשום ,לא לתת לmind -
לברוח ל 800 -נתיבים של פחד."...
ניתן לראות שבקורס "אהבה וחמלה" הגישה לכאב היא נפשית ,גם כשהכאב הוא פיזי .על פי גישה זו,
הסבל הנגרם מכאב פיזי ,מכיל בתוכו את ההתנגדות הנפשית של אותו אדם לכאב ולכן הכאב מועצם.
התנגדות שהעלתה ציפי המשתתפת עוסקת בקושי עם המשפטים הנאמרים ,תוך כדי מדיטציית חמלה" :לי
היה מתאים יותר להוריד את "מי ייתן" ...כי מי ייתן זה העתיד ,אני רוצה להיות עכשיו" .בתגובה
לכך ענתה המנחה ..." :אפשר להוריד מה שרוצים .אין שום בעיה אם ה"מי ייתן" מעצבן אתכם,
תורידו .אבל ,שימו לב כשאנחנו אומרים לעצמינו אני בטוב ואנחנו מה זה לא בטוב ,זה קצת
" ."Wishful thinkingוזה קצת יכול להרגיש כמו לכפות ."...בנוסף ,משמעות משפטים אלו,
המתורגמים מאנגלית ,הוא איחול" :ה"מי ייתן" הזה ,זה איזה שהוא תרגום שלMay I be happy :
 and saveאו  ,May I be ...save and protectedזה איזה שהוא איחול ,תפילה .אנחנו לא דורשים,
אנחנו לא כופים על עצמינו את החוויה" .גם המשתתפים ניסו לענות לקושי זה .יעל המשתתפת ,הציגה
את דרך ההתמודדות שלה עם הקושי שהיה לה עם משפטים אלו ..." :הבנתי שיש בזה המון ענווה".

אורנה ,משתתפת נוספת ,גם התייחסה לקושי עם המשפטים" :זה נורא מפריע לי שאני בעיקר לא
מאמינה במה שאני עושה .את אומרת שזה שטיפה אבל כאילו שאני אאמין לך .אני לא מאמינה
שזה דבר נכון כאילו ,כי את אומרת לי תאמיני לי" .תגובה נוספת של המנחה לקושי עם המשפטים:
"תתייחסו לזה באמת כאל שטיפה .אתם מנקים כאן משהו וכשמנקים משהו לפעמים זה לא נעים...
זה דבר טוב אבל כואב" .גילה ,משתתפת נוספת העלתה קושי לתרגל משפטים אלו לאנשים שקשה עימם:
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"כאילו הרגשתי שאני עושה בצורה אוטומטית שנורא קשה לי להתכוון לזה .באמת שנורא קשה לי
באמת להתכוון לזה ."...בתגובה לכך ענתה המנחה ..." :זו התחלה זה בסדר גמור .זה אמור אפילו
להיות ככה ."fake it until you make it...כפי שניתן לראות ,משפטי האיחול במדיטציית חמלה מהווים
קושי אצל חלק מהמשתתפים .על פי גישה זו ,יש גמישות באופן התרגול והמתרגל יכול לשנות את
המשפטים ,כך שיהיה לו נוח עימם ולא ירגיש כפייה ,אך יחד עם זאת ,הקושי הוא חלק מהתהליך ,בתחילה
תיתכן התנגדות.
קושי נוסף שעלול לעלות תוך כדי תרגול ,קשור למחשבות שעולות תוך כדי מדיטציה .לטענת המנחה,
המחשבות הן חלק מתרגול המדיטציה:
"אנחנו הולכים נגד זרם ,ומה קורה לנו? הרבה פעמים כאילו משהו במדיטציה נראה לנו
נורא נעים וכייפי ונוח ואנחנו רוצים את השקט ואנחנו רוצים את השלווה ואנחנו רוצים
לא לחשוב ,ואני לא יודעת מי הכניס את הרעיון הזה שמדיטציה זה לא לחשוב? זה לא .זה
להגדיל את היכולת שלנו להיות עם מה שיש כולל עם המחשבות ,אין שום בעיה עם
מחשבות".
ניתן לראות כי חלק מתרגול המדיטציה הוא התמודדות עם מחשבות שבאות תוך כדי התרגול .במהלך
המדיטציה אנו פועלים בניגוד להרגלינו ,ובמקום לנסות לייצר משהו אחר ,עלינו להיות עם מה שקיים.
הקשיים בתרגול הם כביכול חלק מהתרגול:
"כשאנשים רוצים לתרגל מדיטציה ,כדי להגיע לקצת שקט בחיים ,ועוצמים עיניים וחווים
את כל הרעש ואז הם חושבים שהם עושים משהו לא בסדר כי הנה עובדה עכשיו יש להם
יותר רעש בלגן וסבל ואי-נחת מאשר קודם ,אבל מה בעצם קרה כאן?  ...אנחנו מכירים
את המכניזם הזה מכל מיני מקומות ,ואני רוצה להגיד כאן ,להוציא את זה החוצה לאור,
ולהגיד שזה דבר טוב שזה קורה .כשאנחנו נתרגל אהבה וחמלה הרבה פעמים הצד השני
ירים את הראש ,ובאמת אפשר להתייחס לזה כאל סוג של ניקוי ,תהליך ניקוי כי אי אפשר
בלי זה זאת אומרת ,אנחנו רוצים שקט בסופו של דבר אנחנו רוצים פתיחת הלב ,צריך
לעבור דרך כל הבלגן שעשינו קודם".
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ניתן לראות כי ,בתרגול פרקטיקות המדיטציה לטיפוח ופיתוח חמלה ,שהוצגו בקורס "חמלה ואהבה",
קיימים קשיים תוך כדי תרגול המדיטציה .קשיים אלו הם חלק מתרגול חמלה ואהבה והם אף אמצעי
להשגת המטרה.
קושי נוסף שעלה ,התייחס לפעולת הנתינה -מידת הנתינה לאחר כשאנו בחמלה .טלי ,משתתפת ,אמרה:
"אני חושבת שהעבודה ,העבודה של חמלה ...הייתי רוצה להיות במצב הזה כשאני נותנת לא
להתכווץ ."...מאיה ,משתתפת נוספת שהעלתה קושי בתרגול נתינה אמרה" :חשבתי על זה ,וכשיצאנו
מפה שבוע שעבר אמרתי" :קחי איתך את החמלה הזו .ובאמת באתי הביתה עם חמלה ,אבל עם
השעות שאני בתוך העשייה ,הרגשתי איך לאט לאט החמלה הזאת ,אני צריכה חמלה .שמישהו ייתן
לי קצת חמלה" .בתגובה לקושי זה ענתה המנחה ..." :הרבה פעמים ,לרוב עם יד על הלב ,נמצא את
הלב שלנו .אנחנו נדע מה כרגע מנהל אותי? הפחד? מלאכזב מישהו אחר...בד"כ זה (נתינה) לא מה
ששוחק .מה ששוחק אותנו זה כל מיני דברים אחרים מתוך זה ,למשל ציפיות ."...על פי גישה זו,
פעולת הנתינה תורמת להרגשה הטובה של האדם הנותן ולא רק לאדם המקבל:
"משהו כאילו עוצר אותנו מלעשות לעצמנו טוב ,ממש ככה .משהו עוצר אותנו שהוא גם
טבעי ,זה גם המקום הנאיבי הזה שרוצה שיהיה לנו טוב ,אבל בדרך שהיא בטוחה ,בדרך
שהיא עם המוכר והידוע ,ופה אנחנו בעצם מרחיבים את הגבול ,מרחיבים את המיכל,
עוברים מעבר לרגיל שלנו ,למוכר שלנו .יש לזה טעם מאוד טוב".
מן הדברים עולה כי מידת הנתינה אינה מהווה קושי .הקושי נובע מתוך נתינה שמונעת ממקומות רגשיים
אחרים כגון :פחד ,ציפייה וכדומה.
אחד המכשולים הנוספים ,בנושא חמלה ,שהציגה המנחה מתייחס לנקודות השוני בין אנשים:
" ...מהמקום של אני ואתה וההבדל והפער העצום שבינינו .אם אני פה ואתה שם ,מה יכול
להיות החיבור שמחבר ביניהם? אתה עם כל הקומפלקס שאתה ,האחר עם ה,gender -
האחר עם הגיל ,האחר עם צורת החיים האחרת ,עם האוכל האחר ,ואני עם כל מה ששלי.
איך אנחנו יכולים למצוא את ...בכלל מה שמשותף בינינו הרבה יותר גדול ומרובה ממה
שמפריד בינינו."...
קושי זה עלה במפגש האחרון כשאורנה ,המשתתפת ,התייחסה לקושי שלה להרגיש חמלה כלפי אדם
שקשה לנו עימו ,כגון אנס" :השאלה היא אם צריך להרגיש חמלה (לאנס)?" .תגובתה של המנחה:
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"כשאנחנו עובדים על האיכויות של חמלה ,זה (הזעם) בדיוק הצד השני שחוסם את הלב ואנחנו
אוכלות אותה .כי כשאנחנו באהבה ובחמלה זה קודם כל עובר דרכנו לעולם ...אז מה יתרום לנו
ולעולם שנהייה בזעם או שנהייה בחמלה?" .עוד הוסיפה ,כי ניתן להתייחס לרגשות השליליים על האחר
בחמלה" :לראות את המקום הזה ,להיות בו בחמלה .המקום שרוצה להרוג מישהו ,המקום שרוצה
להרוג מישהו ,תראו איזה מן מקום זה כולנו מכירים אותו אגב אנחנו לפעמים רוצים להרוג."...
אורה ,משתתפת אחרת ,שהגיבה לדברים טענה:
" ...שיש מצבים נורא שונים בחיים שאנחנו בהישרדות אז אי אפשר כל כך לפתוח את
הלב .אנחנו הרבה יותר מתגוננים וזועמים וכל הדברים האלה ובשביל להיות במצב הזה
באמת של לב פתוח ,יש איזה מן לוקסוס ,אפילו להיות באיזה שהוא תנאי מינימום
טובים ,משהו כזה".

בתגובה לכך ענתה המנחה" :זה נכון בהתחלה ואח"כ זה משתנה ...ובהתחלה זה באמת הרבה יותר
קשה ...נכון .אנחנו יושבים פה בדיוק בגלל זה .אחרי הרבה זמן של תרגול אנחנו נוכל לעשות את
זה ,hopefully ,בלי קשר ל .conditions -עכשיו זה לא אומר שלא נפחד . "...מן הדברים עולה כי
ההתייחסות בחמלה לאחר נובעת מנקודות הדמיון בין אנשים .באמצעות תרגול רב של מדיטציית חמלה,
אפשר להרגיש חמלה לכל אדם.

חמשת התמות המרכזיות שעלו מניתוח הממצאים בשתי התוכניות" :חמלה ונוכחות" ו"אהבה וחמלה" ,מציגות
את הפרקטיקות לפיתוח וטיפוח חמלה ,שבבסיסן גישה בודהיסטית .גישה זו מתייחסת למצבי התודעה השונים
של האדם ומפתחת את המודעות וההקשבה לצרכי העצמי וצרכי האחר בחיי היום יום באמצעות תרגול
מדיטציה לפיתוח וטיפוח חמלה.
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דיון
הספרות האקדמית המתייחסת למושג חמלה עצמית ולפרקטיקות לפיתוח וטיפוח חמלה עצמית מדווחת כי
לחמלה עצמית השלכות חיוביות על האדם .על רקע זה בחרתי לבחון את משמעות המושג חמלה עצמית ואת
הפרקטיקות העיקריות הקיימות כיום לפיתוח וטיפוח חמלה בישראל ,באמצעות אתנוגראפיות בשתי קבוצות
לפיתוח וטיפוח חמלה-עצמית .פרק זה יביא לדיון את ממצאי המחקר אל מול הספרות הקיימת ,המתייחסים
למשמעויות של פיתוח וטיפוח חמלה עצמית.
מניתוח ממצאי סמינר "חמלה ונוכחות" וקורס "אהבה וחמלה" עולות חמש תמות עיקריות המבטאות את השיח
הבודהיסטי בתוכניות לפיתוח וטיפוח חמלה המצויות כיום בישראל ,בדומה לפרקטיקות שמצויות כיום בעולם
כגון CFT ,(Jinpa, 2010) CCT :ו (Gilbert 2007, 2009, 2010) CMT -וכן Neff & ( MSC
.)Germer, 2013
מחקר זה חשף שלושה ממצאים עיקריים העולים מן התמות הנוגעים לפרקטיקות לפיתוח וטיפוח חמלה :האחד,
הייבוא התרבותי של שיח בודהיסטי אודות חמלה-עצמית לחברה הישראלית; השני ,שימוש בשפה עמומה ללא
תיווך מספק ,והשלישי ,הדגש על משמעת עצמית ומודעות עצמית בתרגול הפרקטיקות לחמלה עצמית.
ממצאים אלו ,העוסקים בהעתקת שיח בודהיסטי לתרבות הישראלית ,דורשים תיווך הולם ,על מנת לשלב
תוכניות לפיתוח וטיפוח חמלה עצמית ,הנשענים על שיח זה ,וזאת בעקבות הפערים הקיימים בתרבויות אלו.
להלן דיוני בכל אחד ממצאים מרכזיים אלה:
 .1ייבוא תרבותי של הבודהיזם לישראל -בחברה הישראלית כיום ,ישנה חשיפה רבה מבעבר לגישה
הבודהיסטית .הזרימה חסרת התקדים בתאוצתה ,בנפחה ובגיוונה של אנשים ,חפצים ,מידע ודימויים מעבר
לגבולות לאום ,חברה ותרבות ,הקיימת בעשורים האחרונים ( ;Trouillot, Hann, & Trouillot, 2001
 )Amselle, 2002היא התרבות הגלובלית .תרבות זו ,שהולידה את הפריחה של הבודהיזם מחוץ לאסיה,
אינה תופסת את מקומן של תרבויות מקומיות ואינה מחלקת את ייחודיותן ,אלא מתקיימת במרחב וזמן
גלובליים .התרבות הבודהיסטית ,אינה מתקיימת בין לאומים או בין מקומות ,אלא במרחב גלובלי חסר
טריטוריה ספציפית שבו בזמן חובק באופן פוטנציאלי כל טריטוריה שהיא ,על אף שבשום רגע נתון תרבות
זו אינה פזורה באותו אופן ובאותה מדיה על פני כל הגלובוס (לוס.)2003 ,
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חוקרים ניסחו שורה של גורמים שמסבירים את הגל האחרון בפריחת הבודהיזם מחוץ לאסיה מאז שנות ה-
 1970ואילך ,וביניהם התאמה של הבודהיזם לרוח הזמן האינדיבידואליסטית ( )Prebish, 1991או
לערכים של החברה האמריקאית שנחשבים אוניברסאליים ( .)Gregory, 2001בישראל ,תיירות
התרמילאות תרמה רבות לאזרוח דרכו של הבודהה בתרבות הישראלית .בנוסף ,השיח הבודהיסטי מציע
אלטרנטיבה בסיסית יותר לאינדיבידואליזם התועלתני ,יחסית לדתות התנכיות (לוס.)2007 ,כלומר ,ייתכן
והשיח הבודהיסטי נותן מענה לצורך באינדיבידואליזם הרווח כיום .שיח זה מאפשר פתיחות לגישה
הבודהיסטית כאורח חיים ולא כדת .פתיחות זו הובילה להקמתם של כעשרים ארגונים בודהיסטים שונים
המנהלים קורסים ופגישות מדיטציה ולימוד .כמו כן ,מספר הולך וגדל של ספרים שעוסקים בבודהיזם
רואים אור בשנים האחרונות ,סרטים שנוגעים בבודהיזם מוקרנים בישראל ,ועוד מגוון פעילויות רב של
"עידן חדש" מנכסים רעיונות ומונחים בודהיסטים .משנות ה 2000 -כבר אין צורך לצאת מגבולות מדינת
ישראל על מנת ללמוד בודהיזם ,להשתתף בקורס ,לפגוש נזיר או לקרוא טקסטים בודהיסטים (לוס,
.)2007
בעקבות תופעה זו ,המכונה בפי סוציולוגים "עידן חדש" ,הולכת וגוברת התעניינות העולם המערבי באותן
תורות עתיקות יומין מהמזרח ,ובתוך כך גובר העניין בתרגולי המדיטציה .טבעי אם כך שגם עולם המחקר
פתח את דלתותיו לתחום זה .ואכן ,ב 40-השנים האחרונות ניתן לראות מחקר רב שנעשה על מגוון תרגולי
מדיטציה ,שהביא לגילויים מעניינים בתחומים השונים כגון פסיכו-פיזיולוגיה ,פסיכו-פתולוגיה ,פסיכולוגיה
חיובית ,פסיכותרפיה טראנס-פרסונאלית ועוד .מחקרים אלו ,לרוב ,משכנעים ביותר בדבר יעילותם של
תרגולי מדיטציה למיניהם להפחתת קשת רחבה של סימפטומים כגון :חרדה ,כאב ודיכאון ,התמודדות עם
מחלות מסכנות חיים ,ובנוסף מטפלים המתמודדים עם קשיים העולים מהמקצוע (ראו למשלBaer, 2009; :
 .)Kabat-Zinn, 2003; Segal et al., 2002מעבר לכך ,טכניקות מיינדפולנס וחמלה נמצאו כמיטיבות
עם איכות החיים גם באוכלוסייה רגילה .הן על פי מחקרים קודמים הבוחנים את ההשפעה הפיזית
והפסיכולוגית ( ;Chiesa & Serretti, 2009; Grossman, Niemann, Schmidt, & Walach, 2004
 )Hofmann, Sawyer, Witt, & Oh, 2010והן בחוויה הסובייקטיבית של המטופל /מתרגל ( Shapiro
 .)& Britton, 2003מיזוג התרגולים והטיפולים השונים אכן מניב פרי שמטופלים רבים כבר זוכים
ליהנות ממנו מזה שנים ,כפי שטענו גם מתרגלי מדיטציה בתוכניות שנחקרו במחקר זה.
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עם זאת ,על אף פריחת הבודהיזם ,יש לתת את הדעת כיצד ייבוא זה פוגש את התרבות הישראלית.
אינטראקציה מתווכת מתאימה יכולה להוות בסיס ליצירת שינוי מושגי .תיווך תואם תרבות של השיח
הבודהיסטי יאפשר ללומד לעבור מתפיסה אחת לתפיסה אחרת ( & Feuerstein, Ya'acov, Hoffman,
.)Miller, 1993
הגישה ההבנייתית ,הנגזרת מהפסיכולוגיה החברתית גורסת כי איננו יכולים להכיר מציאות אובייקטיבית
ללא הדגשת ההיבטים התרבותיים והחברתיים שלה ( .)Dean, 1993לטענתו של גרגן (:)Gergen, 1985
"המונחים שבאמצעותם מובן העולם הם תוצר חברתי של האדם ושל תרבותו ,והם מותאמים ליחסי הגומלין
בין בני אנוש" (עמ'  .)266כלומר ,הקהילה והתרבות שאליה משתייך הפרט קובעת את הדרך שבה הוא
רואה ותופס את העולם .על פי גישה זו ,רק דרך התנסות ניתן ללמוד על המציאות שמחוצה לנו ,והתנסויות
אנושיות ניתנות להבנה רק באמצעות תהליך המארגן אותן במונחים של רעיונות ,קודים ,הנחות ומשאלות
המעוגנות בקונטקסט התרבותי חברתי שהן מתרחשות בו ( ;Efran, Lukens & Lukens, 1988
 .)Gergen, 1985כלומר ,תוכנית לפיתוח וטיפוח חמלה הנשענת של שיח בודהיסטי צריכה להיות מותאמת
לקונטקסט התרבותי חברתי הישראלי שהן מתרחשות בו.
בחינת התאמת תוכניות לפיתוח וטיפוח חמלה הנשענות של שיח בודהיסטי ,על פי הגישה ההבנייתית,
מעלות מספר אתגרים בתיווך השיח הבודהיסטי לתרבות הישראלית:
ראשית ,הגדרת מושג החמלה על פי השיח הבודהיסטי ,העולה ממצאי מחקר זה ומהספרות המחקרית
האקדמית ( & Mckay & Funning, 2000; Neff, 2003a; Goetz et al., 2010; Jinpa, 2010; Neff
 ,)Germer, 2013מתייחסת למודעות והבנה של הסבל או המצוקות והרצון להקלה מהם -ההכרה
שכישלונות וקשיים הם חוויות אנושיות אוניברסאליות ויש לקבלם בפתיחות לב ( & Goldstein
 .)Kornfield, 2001אך לא רק אלו גורמים לנו סבל -גם דברים שבאופן רגעי גורמים עונג ,אבל שבטווח
הארוך מובילים לאי נחת ,אי סיפוק או אי שביעות רצון (טל .)2006 ,כדי לחוות חמלה ,ראשית ,על האדם
להיות מודע לקיומו ,לצאת מהסיטואציה ולבחון אותה מנקודת מבט של צופה ,מתבונן חיצוני ( & Neff
 .)Germer, 2013מן ההגדרות העולות למושג חמלה ,על פי השיח הבודהיסטי הרווח ,קיימת חוסר בהירות
ויש צורך להעמיק ולחדד על מנת להבין מושג זה.
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ההגדרה העברית למושג חמלה בתרבות הישראלית ,מתייחסת למושג זה כרחמים (אבן -שושן,)2003 ,
העשויים להתפרש כעמדה מתנשאת כלפי מישהו אחר .חמלה עצמית ,על פי הבודהיזם ,היא יכולת להכיל
את הקושי מבלי לדכא אותו או להזדהות עימו ( ,)Neff, 2003bואילו על פי התרבות הישראלית ,חמלה
עצמית מקושרת לרחמים עצמיים .מנחות התוכניות שנחקרו במחקר זה לא התייחסו להבדלי הגדרת מושג
החמלה בין השיח הישראלי לבין השיח הבודהיסטי .מושג החמלה הוצג רק על פי הגדרתו הבודהיסטית תוך
שילוב של מושגים הלקוחים מהשיח המערבי.
בהתייחסות לגישה ההבנייתית ,הקונטקסט התרבותי של מושג החמלה על פי השיח הבודהיסטי שונה מזה
הישראלי .מושגים המגיעים משיח זה ,לעיתים שונים במשמעותם ,או חדשים לאוכלוסייה הישראלית
ודורשים תיווך המותאם לקונטקסט התרבותי הישראלי.
עוד קושי העלול להופיע בייבוא השיח הבודהיסטי מתייחס לקשר בין סבל וחמלה .מממצאי מחקר זה
ומהספרות המחקרית האקדמית הרווחת ( Mckay & Funning, 2000; Neff, 2003a; Goetz et al.,
 ,)2010; Jinpa, 2010; Neff & Germer, 2013עולה כי המושג חמלה מתייחס לשאיפה להביא להקלה
של סבל ,המבוססת על ההנחה הבודהיסטית לפיה המציאות הקיומית מאופיינת באי נחת קיומית אינהרנטית
(דוקהה) ושכל בני האדם רוצים להשתחרר מאי-הנחת הזו (אל -בר .)2008 ,כפי שטוענת נף ( Neff,
 )2003bוכפי שעולה מן הממצאים ,על מנת להגיב למחשבות ורגשות כואבים באופן חומל ,זה הכרחי
לחוות אותם ,להתבונן ולהכיר בהם .בתוכנית שנחקרה "אהבה וחמלה" ,טענה המנחה כי המודעות לסבל
דורשת מהמתרגל להיכנס לעומקי הכאב ,לשורשי הפגיעות ,ולהיות עם הקושי והכאב ללא הזדהות עימו.
ואף על פי כן ,ניתן לראות בממצאי המחקר הנוכחי ,כי חלק מהמשתתפים ,נתקלו בקושי להיכנס לעומקי
הכאב מבלי להזדהות עימו .העיסוק בכאב ובסבל באופן יום יומי הוא בודהיסטי ועלול להוות קושי לקבלו
בתרבות מערבית ובמיוחד בחברה הישראלית " -חברת מלחמה מתמדת" ,אשר מצויה בסכסוך שמלווה את
החברה מראשית קיומה (ארליך ,)1993 ,החיה בתחושה של חוסר ביטחון וחוסר וודאות (לוס.)2007 ,
התרבות הישראלית ,תרבות הנצחה ופולחני נופלים ,הנטועים באתוס ההקרבה הפטריוטי של מדינת הלאום
המודרנית ( ,)Mosse, 1979מקדשת הזדהות עם שכול וכאב וקושי לשחררם ,בשונה מהגישה
הבודהיסטית המדגישה את אי ההזדהות עם הסבל תוך העמקה והבנה.
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כתוצאה מהקושי להתבונן בכאב וסבל באופן יום יומי האוכלוסייה בחברה הישראלית עשויה להימנע
ממפגש נוסף עם רגשות אלו .הימנעות שכזו נקראת "מעקף רוחני" והיא מופיעה אצל חלק מהאנשים
שבחרו לאמץ את השיח הבודהיסטי .הראשון שעשה שימוש במונח "מעקף רוחני" היה הפסיכולוג ג'ון
וולווד ) )Welwood, 2000ומשמעותו ,שימוש באמונות ובתרגולים רוחניים על מנת להימנע ממגע עם
רגשותינו הכואבים ,עם הפצעים הנושנים שלנו ועם צרכינו ההתפתחותיים .אחת הסיבות לשימוש
ב"מעקפים רוחניים" היא שאנו נוטים לגלות חוסר סובלנות לפגוש ולעבד את כאבינו ,ומעדיפים פתרונות
מטשטשי כאב על אף הסבל שפתרונות אלו עלולים להעצים בהמשך .החתירה לביטול הסבל יכולה לגרום
לתהליכים של הדחקת הסבל ומנוסה ממנו ,מבלי שראינו אותו ,הגדרנו אותו ,נשארנו אתו ,או התעמתנו
אתו כחוויה אקזיסטנציאלית .בגלל ש"פתרונות" כאלה כה מושרשים בתרבותנו ועברו נורמליזציה" ,מעקף
רוחני" מבטא למעשה את ההרגל ,גם הקולקטיבי וגם והאישי שלנו ,להפנות את גבנו למה שמכאיב ,כמעין
שימוש במשכך כאבים שמלווה בתופעות לוואי שנראות לנו מינימליות למדי .למעשה ,מדובר באסטרטגיה
שלא רק נועדה להימנע מכאב ,אלא אף נותנת לגיטימציה להימנעות שכזו.
בנוסף ,בתרבות הישראלית ישנו קולקטיב כואב -הזדהות קולקטיבית עם כאב וסבל ומידה של הזדהות עם
סמלים המקשרים אותם למורשת התרבותית (בן־ רפאל ובן־ חיים ,)2006 ,בשונה מהתפיסה הבודהיסטית
העוסקת בטיפול בסבל באופן אישי ,באמצעות תהליך אישי ופנימי של האדם .מקובל לראות בזיכרון
הקולקטיבי חלק אינטגרלי מתהליך בניית האומה ושימורה לזמן רב ככלי המשמש לתיווך בין היסטוריה
נתונה להשתלשלויות פוליטיות וחברתיות .הזיכרון הקולקטיבי מעצב את העבר באופן סלקטיבי על ידי
עיבודם ושזירתם של אירועי העבר במסגרת נרטיבית ספציפית המשתלבת עם נרטיבים קודמים ומקבילים
המשותפים לאותו הקהל .תכליתם של נרטיבים אלו הוא לגלם את הרצף שבין תפיסות לאומיות
קולקטיביות ובין המציאות היום יומית ולשמש ערוץ להבניה ולהטמעה של מדיניות ושל תפיסות פוליטיות
שונות וכלי יעיל לשימור זהות קהילתית ( .)Shenhav, 2005ניתן לראות כי קיימת סתירה בין ההתמודדות
הקולקטיבית עם כאב הקיימת בתרבות הישראלית ,לעומת ההתמודדות האישית הקיימת בשיח הבודהיסטי.
עוד סתירה העלולה לעלות ,עוסקת בחזרה אל כאב וסבל העבר ,הזיכרון הקולקטיבי של הזהות הקהילתית
הישראלית ,להבדיל מהתפיסה הבודהיסטית העולה ממצאי מחקר זה וממחקרים קודמים שהוצגו לעיל,
המתייחסת לרגע הנתון ,להתבוננות במציאות הנוכחית ,ללא הישענות על זיכרונות עבר .היהדות בנויה על
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זיכרון ,על שימורו ,ועל חיים לאורו ,לדוגמת הנצחת וקידוש זיכרון השואה .זאת בשונה מהשיח
הבודהיסטי ,המתנגד לעסוק בהנצחת זיכרונות כאב וסבל בתוך מערכת החינוך ובמרחב הציבורי מתוך
אמונה שהנצחה לאומית זו מיותרת ואף עלולה להיות מסוכנת וכי עדיף להשקיע בחינוך לערכים מועילים
( .)Kidron, 2012הסמכות ,הסיפור ,הרציונל ,נובעים ומסתמכים על אירועים שהתרחשו בעבר ומהם ניתן
לגזור את דרכי הפעולה שבתרבות הישראלית כיום ובאים בסתירה עם דרכי הפעולה העולים מהשיח
הבודהיסטי המניחים את זיכרונות הכאב והסבל בעבר ועוסקים בהווה.
על פי ממצאי המחקר ,בדומה לשיח הבודהיסטי ,הפחתת הכאב והסבל בחיינו קשורים בקבלה מלאה שלהם
ושינוי האופן בו אנו מגיבים אליהם .שינוי שכזה עשוי לדרוש מהלך של דה-קונסטרוקציה של העצמי
המעלה ספק לגבי התאמתו לאוכלוסייה בחברה הישראלית .בהתאם לגישה ההבנייתית ,הדרך שבה תופס
הפרט את הכאב והסבל נקבעת על פי הקהילה והתרבות אליה הוא משתייך .כלומר ,על מנת לשנות תפיסות
לגבי סבל וכאב בתוכניות לפיתוח וטיפוח חמלה יש לקחת בחשבון את התפיסות התרבותיות הישראליות
הקיימות לגבי מושגים אלו .בהעדר התייחסות לקונטקסט התרבותי הישראלי בהקשר לסבל עולה קושי
להטמיע שיח זה .ייתכן כי המושג חמלה אינו מחויב לקשר עם המושגים כאב וסבל וכי ניתן לפתח חמלה
ללא קשר למושגים אלו ,לשינויים בתפיסות תרבותיות אלו וללא דה -קונסטרוקציה של העצמי .בחברה
הישראלית ,בה קיימות תפיסות לאומיות קולקטיבית ,עלול לעלות קושי לעסוק בכאב ובסבל על מנת
לפתח חמלה וייתכן ויש צורך לשנות את הפרשנויות התרבותיות שאנו מעניקים לחיים כדי להבין וליישם
את תפיסת המושג חמלה על פי השיח הבודהיסטי.
קושי נוסף העולה בתיווך השיח הבודהיסטי המופיע בספרות ובתוכניות לפיתוח וטיפוח חמלה שנחקרו
במחקר זה  ,עוסק בהתייחסות למושג "העצמי" .ממצאי מחקר זה ,עולה כי על פי הגישה המוצגת בקורס
"אהבה וחמלה" ,כל דבר בעולם ,בין אם הוא חי ,צומח ,דומם ,אין לו מהות עצמית נפרדת .תפיסה זו עלולה
להיות בעייתית מול תפיסת העצמי בחברה הישראלית לגבי החוויה האישית ,לפיה "אני" או "עצמי" כזה
הם ממשיים .הבודהיזם מוכר זה מכבר בתרבות המערבית כשער להתפתחות האדם מישות אינדיווידואלית
נפרדת ,מרוכזת בעצמה ,לאדם בעל תודעה אוניברסלית ערה המסוגל לחוות שלווה ולהרגיש חמלה כלפי
סבלם של אחרים .בניגוד לתפיסה זו ,אדם בתרבות המערבית ,כמו בתרבות הישראלית ,בדרך כלל יחווה
עצמו כישות בעלת זהות ,כאדם המחליט החלטות ,בוחר את דרכו ,אחראי למעשיו ,וכסובייקט שמרגיש
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ומודע לבחירותיו ולהכרח הקיומי לבחור .אצל משתתפי תוכניות לפיתוח וטיפוח חמלה ,עלול להיווצר
דיסוננס קוגניטיבי בין שתי קוגניציות סותרות :בין האמת הכוללת והמופשטת של הבודהיזם בדבר העדר
עצמי ,לבין החוויה האישית של זהות ועצמיות אשר מבחינה אותנו מאחרים .רעיון העדר העצמי
הבודהיסטי ,כפי שהוצג בקורס "אהבה וחמלה" עשוי להיתפס כמופשט מדי ורק בשלב מתקדם בתרגול ניתן
להתחיל לחוש שהוא מובן ובעל משמעות (סוזוקי ,פרום ודה-מרטינו ;1975 ,רוול וריקאר ;1998 ,בידרמן,
 ;2003פלד .); Epstein, 2007; Molino, 1998; Watson, 1993; Welwood, 2000 ;2007 ,ייתכן
ונושא זה אינו מגיע למודעות ולדיון מפורש אצל משתתפים בתכוניות לפיתוח וטיפוח חמלה ברוח
הבודהיזם .באין דיון כזה ,העמימות המושגית עשויה לייצר בלבול רגשי שאינו מטופל ואינו זוכה לקבל את
המקום המתאים בשיח האישי והקבוצתי.
על רקע זאת אני מציעה לראות את הצורך בתיווך תרבותי הולם על מנת שאנשים בחברה הישראלית יהיו
מסוגלים להבין ולהשתתף בתוכניות לפיתוח וטיפוח חמלה הנשענות על שיח בודהיסטי .על מנת שמושג
העדר העצמי הלקוח מהשיח הבודהיסטי ,כפי שהוא עולה בתוכניות לפיתוח וטיפוח חמלה בישראל ,יהפך
למובן עבור הפרטים המשתתפים בקבוצות חמלה ,יש להתייחס להתנסויות ולידע הקודם הקיימים בתרבות
הישראלית בהקשר למושג זה ,זאת בהתאם לגישה ההבנייתית .בהעדר התייחסות זו ,ייתכן ויהיה קושי
להבין את משמעות המושג על פי השיח הבודהיסטי .יתרה מכך ,ייתכן וקיימת פרה-דיספוזיציה של האדם
הבא לטיפול מסוג זה או משתתף בתוכנית כגון התוכניות שהוצגו במחקר זה ,והיא היא המנבאת את
הצלחתו .כלומר ,ייתכן ומדיטציה ואימוץ התפיסה הבודהיסטית ,מתאימים רק לחלק מסוים מהאוכלוסייה
בחברה הישראלית ,כפי שהם נלמדים בתוכניות לפיתוח וטיפוח חמלה שנמצאו במחקר זה .ניתן לראות כי
באוכלוסיית מאמצי הבודהיזם הלא -אסיאתים ,כמו באוכלוסיית המשתתפים בתוכניות שנחקרו במחקר זה,
נמנים בדרך כלל ,בני ובנות המעמד הבינוני ומעלה (לוס .)2007 ,תוכניות לפיתוח חמלה בעולם המערבי
(  CFT , CCTו CMT -וכן  ,) MSCכמו גם התוכניות שנחקרו במחקר זה ,פונות למעשה לקהל יעד,
בעל רקע בבודהיזם ומדיטציה .השתתפות אוכלוסיית בני המעמד הבינוני ומעלה ,המגיעים עם רקע
בבודהיזם בתוכניות אלה עשויה להעיד על בעייתיות בהתאמת השיח הבודהיסטי על חמלה עצמית לתרבות
הישראלית .התיווך התרבותי לאוכלוסייה זו הוא קל יותר .ייתכן והרקע הקודם,מאפשר את תיווך קל יותר.
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מן האמור לעיל ניתן לראות כי העתקת השיח הבודהיסטי אל האוכלוסייה בישראל הינו מאתגר ולעיתים
אינו מותאם לתפיסות התרבותיות חברתיות הישראליות .על מנת להתאימו לתרבות הישראלית יש צורך
בהתייחסות לקונטקסט התרבותי חברתי אליו שיח זה מגיע .כלומר ,על מנת ליישם תוכניות לפיתוח וטיפוח
חמלה בחברה הישראלית יש להתייחס להתנסויות של הפרט בתרבות זו.
 .2שפה עמומה -הממצאים המרכזיים העולים ממחקר זה מציגים פרקטיקות לפיתוח וטיפוח חמלה תוך
שימוש בתכנים ומושגים ,שמקורם בעיקר מההגות והתרבות הבודהיסטית .השימוש במילים בפאלית,
הלקוחים מהכתובים הבודהיסטים; השימוש במילים באנגלית להסבר השיח הבודהיסטי; או מילים בעברית
שתורגמו משיח זה ,עלולות להוות קושי המעכב את הבנת הפרקטיקות והגישה המוצגת לפיתוח וטיפוח
חמלה .מילים כגון -Wisdom :תבונה ,3 GOODS ,ארבע האמיתות הנאצלות,interconnectedness ,
טבע התודעה ,איכויות הלב ,משכנות נאצלים ונירוונה ,הן מילים שלא לקוחות מהעגה (השפה) הישראלית
ודורשות מן המשתתפים ראשית ללמוד שפה חדשה על מנת להבין את הגישה והפרקטיקות לפיתוח וטיפוח
חמלה .השימוש במושגים בודהיסטים ובמושגים באנגלית שאינם קיימים בשפה העברית מהווים קושי
בהבנת השיח והפרקטיקות לפיתוח וטיפוח חמלה כיוון שאינם מותאמים לשיח הישראלי .הגירה של
רעיונות ופרקטיקות בודהיסטים לישראל כרוכה במציאת תרגום הולם למושגים חדשים.
בנוסף ,חשוב לציין כי השיח הבודהיסטי ,המגיע במקורו מן הכתבים בשפה הפאלי העתיקה עבר תרגום.
במעבר התרגום משפה לשפה ייתכן גם מעבר משמעויות .כל תרגום הוא תהליך המאופיין בבחירה ,בייחוד
תרגום של טקסט ששפתו כבר אינה מדוברת ,שתוכנו אינו תמיד מובן ללא הסברים ושההקשרים
התרבותיים ,החברתיים והפוליטיים שלו רחוקים מאיתנו .מידת הצלחתו של תרגום אינה תלויה איפוא רק
בשאלה עד כמה הוא נאמן למקור ומשקף את רוחו ,אלא עד כמה הוא מקרב את הטקסט המקורי אל הקהל
בן זמנו של המתרגם (צלניק .)2004 ,תרגומו של פריט חייב ,איפוא להתייחס למשמעות המיוחדת של
תוכנו של הפריט בהקשר התרבותי של הארץ (פרנקל ,קרני ולוין .)1975 ,תרגומים מטבעם אינם אלא
פירושים .המשתמש בתרגום בלבד מסגל לעצמו את הפרשנות של המתרגם מבלי שתהיה לו אפשרות
לעמוד על הבעיות הטכסטואליות ,הלשוניות והענייניות ,וכתוצאה מכך לחוש באפשרות הפרשנות והתרגום
האחרות .רק קריאה במקור מאפשרת להכיר את הניואנסים הדקים של הטקסט ,וכך להבינו כהלכה
(פרוינדליך -עמית .)2004 ,לכן התרגום בעברית של הכתובים הבודהיסטים ,שבדרך כלל כבר תורגמו
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מאנגלית ,הוא לא בהכרח המשמעות הנכונה .ייתכן כי במעבר מתרגום לתרגום ,הטקסט הבודהיסטי ,הכתוב
במקור בפאלי ,איבד או שינה חלק ממשמעויותיו.
מכאן נובע שגם המנחות בתוכניות לפיתוח וטיפוח חמלה מציגות פרשנויות ומשמעויות שנבחרו ותווכו על
ידי מתרגמים קודמים .זאת ניתן לראות גם בהגדרות ובפרקטיקות לחמלה עצמית המגיעים ראשית מתרגום
פאלי עתיק לתרגום באנגלית ,ובפרשנות אישית של חוקר החמלה כגון נף ( Neff, 2003b, Neff,
 .)2003aייתכן כי הפרשנות של הטקסטים הבודהיסטים והדקויות שמשתנות בהתאם לשפה יוצרים
עמימות המקשה על המשתתפים בתוכניות לפיתוח וטיפוח חמלה להבין ולהתחבר למשמעויות השיח
הבודהיסטי ובעקבות זאת ,גם לתרגול פרקטיקות חמלה המבוססות על שיח זה.
מן האמור לעיל ,עולה כי השוני השפתי הקיים בין השיח הבודהיסטי והשיח הישראלי ,התרגום הרב משפה
לשפה והמשמעויות העולות מפירושים אלו ,יוצרים עמימות בהבנת המושגים והפרקטיקות ,הקיימים כיום
בתוכניות לפיתוח וטיפוח חמלה שנמצאו במחקר זה ,ומעלים ספק לגבי יעילות העתקת השיח הבודהיסטי
כמו שהוא לשיח הישראלי בתוכניות אלו ,ללא תרגום ופרשנות מותאמי תרבות ושפה.
 .3חשיבותם של מודעות ומשמעת עצמית  -כפי שעולה מן המחקר הנוכחי וממחקרים קודמים ( ;Jinpa,
 ,)Neff & Germer, 2013 ;Gilbert 2007, 2009; 2010הפרקטיקות העיקריות לפיתוח וטיפוח חמלה
עוסקות בעיקר במדיטציה :מדיטציית מיינדפולנס (ויפאסנה) ומדיטציית חמלה ( Compassion
 ,)Loving-kindness Meditation ,Meditationהעוסקות בתודעת האדם .מדיטציית מיינדפולנס,
משמעותה היא לראות לעומק ,לראות בבהירות ,ראייה צלולה של טבע המציאות (אל -בר.)2008 ,
תכליתה של מדיטציה זו היא ראיית המציאות נכוחה ,ראיית ההשתנות הבלתי פוסקת של התופעות כולן
והיעדר עצמיותן של תופעות אלו (טל ,)2006 ,זאת בדומה לממצאי המחקר.
מדיטציית חמלה ,הפרקטיקה העיקרית לפיתוח וטיפוח חמלה ,היא מצב תודעתי  ,המערבת טכניקות לעירור
חמלה ומיקוד המודעות בהקלת הסבל (; Hopkins, 2001; Grossman & Van Dam, in press
 .)Hofmann, Grossman, & Hinton, 2011מדיטציה זו ,כפי שנמצא במחקר זה ,עוסקת גם בחמלה
עצמית וגם בחמלה לאחר וכי אין הבדל בטכניקת המדיטציה ,אלא רק בהפניית המדיטציה כלפי המתרגל או
כלפי האחרים ( .)Baer, 2010המתרגל מנסה להרחיב רגשות חמלה כלפי עצמו ולאחר ,הוא מעביר את
המיקוד לאדם אחר -המיקוד הוא שונה ,אך הטכניקה זהה.
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פרקטיקות אלה דורשות מהמתרגל הקפדה על תרגול מדיטציה יום יומי קבוע ,ומחשבה מעמיקה הדורשים
משמעת עצמית ,כפי שעולה בתוכניות לפיתוח וטיפוח חמלה במחקר זה ובמחקרים אקדמיים Jinpa,
).)Neff & Germer, 2013; 2010; Gilbert ,2007, 2009, 2010
כפי שעולה מן הממצאים תרגול המדיטציה דורש מאמץ רב  .המתרגל ממשיך לתרגל גם כשהוא חווה קושי
או רגשות שליליים וכך הוא נפטר מההרגל של דחיית הכאב .כפי שטענה המנחה בתוכנית "אהבה וחמלה"
כי זוהי עבודה קשה המוטלת על המתרגל .ייתכן ועבודה קשה זו יכולה ליצור מצב הפוך -המתרגל שרוצה
לחוות חמלה ברגע נתון ומתקשה ,עלול לחוש במקום זאת ביקורת עצמית ,כפי שעולה גם מדיווחים של
חלק מהמשתתפים בקורס "אהבה וחמלה" ,שהעידו על קושי לתרגל חמלה ועל רגשות שליליים שעלו
בעקבות קושי זה ובעקבות הקושי לשבת לתרגל .הקושי לחוש חמלה בעת תרגול והקושי לשבת ולתרגל
עלול לגרום למתרגלים להפסיק את התרגול ולהישאר עם החוויה השלילית ורגשות הביקורת העצמית
והשיפוטיות ,תהליך הפוך לחמלה עצמית.
מן האמור לעיל עולה כי בתוכניות לפיתוח וטיפוח חמלה שנחקרו במחקר זה ובתוכניות הרווחות בעולם
(  CFT , MBSR, MBCT, CCTו CMT -וכן  ,)MSCכמו גם בשיח הבודהיסטי ישנו דגש על פיתוח
משמעת עצמית נוקשה המאלצת את המתרגל להיות דרוך בכל רגע נתון .משמעת עצמית ומודעות עצמית
גבוהה עשויות לייצר נוקשות ,רומינציה ) - -(Ruminationנברנות ,חיטוט פנימי המגבירים את הרגשות
השליליים ואת הסיכון לדיכאון ממושך (Nolen-Hoeksema, & Morrow, 1993; Nolen-
 .)Hoeksema, Wisco & Lyubomirsky, 2008מודעות עצמית מוגברת עשויה לדרוש שיח תמידי בין
האדם לעצמו ,היוצר ביטוי מילולי של רגשות ,מחשבות ,וחוויות החיים ,ומאלצת אותו לערוך בדיקות
עצמיות תמידיות .זוהי עבודה עצמית קשה ויש צורך בריכוז גבוה ,להיות מודע ככל האפשר .יש לנקוט
במשנה זהירות ,על מנת שפרקטיקות אלה לא ייצרו ביקורת עצמית ,שיפוטיות ,נוקשות ורומינציה ,פעולות
שהן הפוכות לחמלה.
שיח נוקשה זה ,העולה מן הממצאים ,עלול להוות סתירה מול הרכות העולה מן המושג חמלה ,כפי שהוא
מוצג בספרות ובמחקר זה .ייתכן כי משמעת עצמית ומודעות עצמית כה נוקשים אינם מחויבים לפיתוח
וטיפוח חמלה .נראה כי מודעות עצמית גבוהה עלולה להוביל לתפיסה עצמית נוקשה (Nolen-

56

,)Hoeksema, & Morrow, 1993; Nolen-Hoeksema, Wisco & Lyubomirsky, 2008
המתמקדת בבחינה עצמית תמידית והתבוננות עצמית נוקשה ועשויה להתאים רק לאנשים מסויימים.

מן האמור לעיל ,ניתן לראות כי אופן ההתייחסות לתיווך בין-תרבותי ומזעור קונפליקטים בתוכניות לפיתוח
וטיפוח חמלה וחמלה-עצמית ,הנשענות על השיח הבודהיסטי בחברה הישראלית ,בהתאם לממצאי מחקר זה,
מעידים על מגוון קשיים בתרגום והתאמת השיח הבודהיסטי לחברה הישראלית .אפשר לומר כי התוכניות
לפיתוח וטיפוח חמלה שנחקרו במחקר זה ,בדומה לתוכניות אחרות ,הקיימות כיום בעולם המערבי ,מקורן
בעיקר מהשיח הבודהיסטי והן מתבססות על ייבוא תרבותי ,אימוץ שפה חדשה ומשמעת ומודעות עצמית
גבוהות .ניתן לראות כי אכן פרקטיקות אלה תורמות לאנשים ברחבי העולם ובארץ ,על פי עדויות מתרגלים
בעלי ניסיון בתוכניות שנחקרו במחקר זה ,ועל פי מחקרים שנעשו ברחבי העולם ( & Birnie, Speca
Carlson, 2010; Jazaieri et al., 2012; Shapiro et al., 2005; ; Shapiro et al., 2007; Werner et
.)al, 2012; Baer, Lykins, & Peters, 2012; Pace et al., 2009; Pace et al., 2010יחד עם זאת ,ייבוא
תרבותי זה ,בהתאם לתוצאות המחקר ,לעיתים אינו מתייחס לקונטקסט התרבותי חברתי הקיים אצל
האוכלוסייה הישראלית ,אינו מותאם ומתווך במידה מספקת ואינו מתייחס מספיק להבדלים בדפוסי התקשורת
הבין-תרבותיים על מנת שהמסרים יתקבלו בצורה הנכונה.ייבוא השיח הבודהיסטי ופרקטיקות מדיטציה לפיתוח
וטיפוח חמלה עשוי להוות קושי בחיים בחברה הישראלית ,כמו שהוא כיום ,ללא תיווך הולם והתאמה תרבותית
וייתכן ופיתוח וטיפוח חמלה עצמית אינו יכול הישען באופן בלעדי על השיח הבודהיסטי.

החוויה האישית שלי כמשתתפת בשדה המחקר
כחוקרת משתתפת בשדה המחקר מצאתי לנכון להציג את חוויתי בתצפית המשתתפת שערכתי ולהביע את
עמדתי בהקשר לשאלת המחקר ותוצאות המחקר .בעברי תרגלתי מדיטציה במשך מספר שנים והגעתי לתוכניות
שחקרתי עם ידע קודם על בודהיזם ובתרגול מדיטציה .רקע זה אפשר לי הבנה עמוקה יותר והתנסות נוספת של
פרקטיקות פיתוח וטיפוח חמלה עצמית .במהלך התוכניות לפיתוח וטיפוח חמלה שהשתתפתי בהן ,חשתי לא
פעם חידוד וחיזוק לידע קודם שרכשתי מתרגול מדיטציה בעבר ורצון לחזור לתרגל פרקטיקות מדיטציה.
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העגה ,השפה שבאה לידי ביטוי במהלך התוכניות לא הייתה חדשה לי ולרוב המושגים נחשפתי כבר בעבר ,אך
גם מושגים חדשים לי שנלמדו לא היו קשים להבנה מבחינתי .יחד עם זאת ,החוויה שלי היא כאדם הנחשף
בעבר לעגה זו ומכיר את מהות השיח הבודהיסטי.
לפני השתתפותי בתוכניות אלה תהיתי אם הפרקטיקות שיילמדו אכן יהיו פרקטיקות מדיטציה בלבד וקיוויתי
שיינתנו פרקטיקות נוספות שאינן מחייבות מדיטציה אך כפי שצויין במחקר זה ,כמעט כל הפרקטיקות שנלמדו
הינן פרקטיקות מדיטציה.
במהלך התוכניות בהן השתתפתי ניסיתי להתבונן במתרחש כצופה וכמשתתפת בו זמנית .הבחנתי שהמיקוד שלי
כצופה היה בעיקר בעת שהמנחות או המשתתפים דיברו ולעומת זאת ,כשתורגלו פרקטיקות מדיטציה התנהגתי
באופן טבעי כמשתתפת .בסמינר "חמלה ונוכחות" הרגשתי את השינוי לטובה ביכולת החמלה העצמית שלי תוך
כדי הסמינר ,אך ככל שמועד הסמינר התרחק ולא תרגלתי את הפרקטיקות שניתנו ,כך הרגשתי פחות את
הנוכחות של תכנים אלו בחיי .בקורס "אהבה וחמלה" ,שנערך פעם בשבוע במהלך חמישה שבועות ,לאחר כל
מפגש הרגשתי כיצד תכני המפגש והפרקטיקות שנלמדו מלווים אותי לאורך השבוע ועד למפגש הבא .בנוסף,
תרגלתי את הפרקטיקות במהלך השבוע .לאחר סיום הקורס התקשיתי להקפיד על תרגול וללא תרגול התקשיתי
לשמר את הרגשת החמלה העצמית והתרומה המשמעותית לאורח החיים .יחד עם זאת ,ההשפעה החיובית על
הרגשת החמלה שלי ואורח חיי לא נעלמה כליל ועדיין מלווה אותי ,במידה מסוימת.
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מגבלות המחקר והצעות למחקר עתידי
תחום החמלה העצמית חדש יחסית בארץ ומתחיל לעורר עניין בקרב האוכלוסייה .שתי התוכניות שנחקרו,
האחת סמינר "חמלה ונוכחות" ,נערכה באופן חד פעמי ,והשנייה ,קורס "אהבה וחמלה" נערכה פעמים ספורות.
כלומר ,אין תוכנית קבועה לפיתוח וטיפוח חמלה עצמית ,כפי שיש בשאר העולם .עקב מגבלות תקציביות
המחקר הנוכחי נערך על תוכניות לפיתוח וטיפוח חמלה עצמית בארץ בלבד .בעתיד ,ניתן לחקור את
הפרקטיקות לפיתוח וטיפוח חמלה עצמית הקיימות כיום בעולם ומוצגות בספרות המחקרית ,בתצפית משתתפת,
ולהשוות את פרקטיקות החמלה הקיימות בעולם ,לעומת פרקטיקות החמלה הקיימות בארץ.
מחקר זה אינו בדק את אפקטיביות פרקטיקות החמלה על המשתתפים בתוכניות ולכן לא ניתן לדעת האם
פרקטיקות אלה אכן תרמו למשתתפים לפיתוח וטיפוח חמלה עצמית .ייתכן ומחקר אחר יוכל לבדוק את השפעת
הפרקטיקות שניתנות בתוכניות לפיתוח וטיפוח חמלה עצמית באמצעות שאלון מדידה של נף ).(2003b
בנוסף ,המשתתפים שהגיעו לקורס ולסדנא שעסקו בחמלה היו בעלי רקע קודם במדיטציה או ידע בנושא
בודהיזם .ייתכן וההתייחסות למושג חמלה תהיה שונה אצל אנשים שאין להם רקע קודם.
שאלת התרגום התרבותי של שיטות חינוכיות וטיפולית קריטית ביותר וראויה למחקר עתידי ובחינת התאמתם
לילדים ובני נוער ,כפי שהן כיום.
התוכניות הקיימות כיום בארץ ובעולם נשענות על תרגול מדיטציה ועקרונות בודהיסטים .חלקם יותר וחלקם
פחות .יחד עם זאת ,לא נמצאה תוכנית שאינה נוגעת כלל בתכנים אלו .בחינה של תוכנית שאינה נשענת על
מדיטציה או מקורות בודהיסטים תהיה מעניינת מאוד.
מחקר זה ,בתחום הפרקטיקות לפיתוח וטיפוח חמלה עצמית ,עסק באוכלוסייה הנורמטיבית הבוגרת בישראל.
מעניין יהיה לחקור פרקטיקות לפיתוח וטיפוח חמלה אצל ילדים ובני נוער בישראל .מחקר שכזה יהיה בעל
חשיבות רבה לתחום החינוך.
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סמינר בנושא חמלה ונוכחות
לאנשי טיפול מכל התחומים
בהנחיתה של הגב' רונה סליבר
מהתכנית לסיוע רוחני מבית ספרו של סוגיאל רינפוצ'ה  ,מחבר "ספר החיים והמתים הטיבטי

קיבוץ בצפון 6-8/2/2014

הסמינר יתמקד בטיפוח נוכחות וקשיבות .היענות יעילה לצרכי מטופלים הינה אתגר מקצועי ואישי ,עמוק ומתמשך.
'חמלה ונוכחות' מציע הזדמנות ללמוד משאבים המפתחים תמיכה עצמית ועמידות גדולים יותר ,בחיים ובעבודה,
ומעצימים את דרך הענקת הטיפול החומל.
סמינר זה מציג את התובנות האוניברסאליות ותהליכי ההתבוננות מתוך ספרו של סוגיאל רינפוצ'ה 'ספר החיים
והמתים הטיבטי' ומראה כיצד ליישם תרגולים אלו של מדיטציה וחמלה בדרכים מעשיות ,כיצד לשלבם בתוך כל
מסגרת טיפולית ואף להיעזר בהם לשם תמיכה עצמית.
'חמלה ונוכחות' מיועד לאנשי מקצוע ומתנדבים בכל מסגרת טיפולית :שירותים בקהילה ,מטפלים פרטיים ,בתי חולים,
שירותי בריאות ,שירותים סוציאליים ,בריאות הציבור ,הוספיסים ,ומקצועות סיוע נוספים .אנשי מקצוע ומתנדבים
מרקעים תרבותיים ודתיים מגוונים אף ימצאו כי הסמינר עונה על קשת רחבה של צרכים.
הסמינר יועבר באנגלית ובעברית

עלות השתתפות  700ש"ח ( 650ש"ח בהרשמה מוקדמת) לא כולל לינה ואוכל.
פרטים על עלויות לינה ואוכל מפורטים בטופס הרשמה
לפרטים נוספים ועזרה בהרשמה ניתן להתקשר לשחם 052-8545094
על המורה:

גב‘ רונה סליבר מדריכה ומאמנת .הנסיון המקצועי שלה ,BA, Dip Psych, ECP, qualified UKCP psychotherapist ,
מזרח לונדון .כמדריכה  , HOMERTONכולל קליניקה פרטית ושלש שנים של עבודה פסיכיאטרית לקשישים ,בבית החולים
, Pentonvilleלונדון ,הקימה פרויקט מדיטציה בבית הסוהר  ,St Joseph’s Hospiceעבדה תקופה ארוכה בהוראת אחיות ב
וסייעה להנחות קורס בן שלוש שנ ים בפסיכותרפיה בודהיסטית בדרום אפריקה .מעבירה ברציפות סמינרים לאנשי מקצוע
באירלנד ,ישראל ,הולנד ,בריטניה וגרמניה .מרצה אורחת באוניברסיטת חיפה .בעשר השנים האחרונות פיתחה תכנית
גב‘ אוליבר החלה את האימון בפילוסופיה בודהיסטית  ."Deep Listening Training" -בינלאומית בתחום ההקשבה העמוקה
ומדיטציה ב  ,1995והשתתפה בריטריט מדיטציה בן שלוש שנים
סמינר נושא תעודה של שעות אקדמיות בתחום הלווי הרוחני מטעם אוניברסיטת חיפה
נא הקדימו להרשם  ,מספר המקומות מוגבל!
""Deep Listeningלנרשמים עד — 31.1.14הנחה של  20%לסמינר המשך בתל אביב בנושא ביום חמישי 13.2.14
הסמינר יועבר על ידי תוכנית ההכשרה לסיוע רוחני  Spiritual care education programmeהמתארחת בקורס לסיוע
רוחני והוליסטי ,אוניברסיטת חיפה ,הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ,היחידה ללימודי המשך ו'נתיבים משלימים'.
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על אהבה וחמלה -מבט רענן על איכויות הלב
קורס קיץ בן חמישה מפגשים עם נינה שמחי

איך ניתן לחמול על האחר מבלי לחשוף את עצמנו לפגיעה? כיצד ניתן לפתח אהבה ,חמלה ,קבלה עצמית
ושל האחר וחוסר שיפוטיות?
האהבה והחמלה הן איכויות הכרחיות בחיינו .בלעדיהן ,חיינו הופכים להיות דלים ,קשים ומנוכרים .עם
זאת ,רבים מאיתנו חיים את חייהם עם נוכחות מועטה בלבד של איכויות אלו.
לפי התורה הבודהיסטית ,אהבה וידידות משמשות כבין השאר כתרופה לפחד ,וחמלה כתרופה לאטימות
הלב ,לניכור ולבדידות .האהבה והחמלה אינן תכונות מולדות וקבועות ,ואין הם רק רגשות ,אלא מדובר
במצבי תודעה משתנים בהם אנחנו משקיעים – מפתחים ומטפחים אותן על מנת שישגשגו ויתנו את פריים
המתוק בחיינו :שלווה ,איזון פנימי ,פתיחות ,חיבור וחברות.
בקורס נפגוש ונחקור לעומק את האהבה והחמלה ,נפתח אותן על ידי תרגול מתאים ונלמד כיצד ניתן
לתרגל קבלה עצמית וקבלת האחר ,חוסר שיפוטיות וביקורת.
למי הקורס מתאים
הקורס מתאים לבעלי ניסיון בתרגול המדיטציה המעוניינים להרחיב את אפשרותם לתרגל ולגדל את
האהבה והחמלה בתוכם.
מתי ואיפה
המפגשים יתקיימו במרכז גוף נפש ,בימי רביעי בין השעות .11-14
תחילת המפגשים – ב30.7
לפרטים והרשמה
מרכז גוף נפש www.mindbody.co.il
או בטלפון03-5494837 :
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נספח  -8אישור הסכמה לשימוש בחומרים מוקלטים

שלום רב לכם,
אני מתעניינת בחקר קבוצות לפיתוח וטיפוח חמלה .במסגרת המחקר הוקלטו
המפגשים בקורס "אהבה וחמלה" .כל שימוש בחומרים שנאספו יהיה לצרכים
אקדמיים -מחקריים בלבד ,כחלק מכתיבת התזה .הנני מתחייבת לשמור על אנונימיות
המשתתפים.
בקטעים בהם נתבקשתי להפסיק את ההקלטה או לצנזר את הסיפור האישי – אכן כך
פעלתי לשמירה על פרטיותן של המשתתפות.
בברכה,
יפית אורבך

תאריך__________________:

אני _______________ ,גיל _____________ ,מקצוע _____________ נותנ/ת
בזאת את הסכמתי לגב' יפית אורבך לעשות שימוש בחומרים המוקלטים מקורס
"אהבה וחמלה" לצרכים אקדמיים -מחקריים בלבד ,כחלק מכתיבת תזה ובתנאי
שישמרו פרטיי אנונימיים.
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נספח  - 9ריכוז מיילים קורס "אהבה וחמלה"

 - 2.8.14לאחר מפגש ראשון
שלום לכולם/ן,
שולחת לכם מייל תזכורת אחרי המפגש הראשון .
לגבי התרגול בבית -
מומלץ למצוא פינה שקטה ופרק זמן קבוע ביום בו ניתן לתרגל ללא הפרעה .הדבר תורם להמשכיות התרגול.
המשפטים אותם תרגלנו בסוף הפגישה שלנו:
מי יתן ואהיה/י מוגן/ת ובטוח/ה
משוחרר/ת מכאב פנימי או חיצוני
מי יתן ואחיה בקלות ,באיזון ,בשמחה
מי יתן ואהיה מאושר/ת באמת ,משוחרר/ת ,חופשי/ה.
מזכירה לכולם שאלו הן אופציות קלאסיות לתרגול ,אבל אם מישהו מעדיף משפטים אחרים אתם מוזמנים
כמובן לחבר משלכם.
בנוסף ,אם משהו בניסוח פחות מדבר אליכם  -נא שנו אותו.
אנחנו מתחילים את התרגול בשליחת ההתכוונות קודם כל לעצמנו ואחר כך למי שאנחנו רוצים בטובתו או למי
שזקוק לזה עכשיו .אנחנו חוזרים בלב ,שוב ושוב ,על המשפטים ,גם אם הרגש המתעורר בעקבותיהם אינו
תואם את התוכן .לא לשכוח  -מדובר בתרגול  ):התרגול הזה עוזר "לכבוש מחדש" (סליחה על הקונוטציה) את
מרחב התודעה ולהציף אותה בטוב .ושוב  -קודם כל לבלות כמה זמן בשליחת ההתכוונות הזאת לעצמנו.
ובהזדמנות זאת ,אם אפשר לבקש ממי שהקליט את הפגישה לשלוח אותה לכולם ,לטובת מי שרוצה להקשיב לה
שוב ובמיוחד לטובת כמה חברים שלא היו בה .
את הפגישה הבאה נקיים בחדר השני ,שהוא מרווח יותר.
מאחלת המשך שבת טובה ושקטה ,
לילה
 - 6.8.14לאחר מפגש שני
שלום לכולם,
בפגישה שלנו היום דיברנו על הבודהא מזהב מסוקוטאי שבתאילנד ,שהתחבא שנים רבות מתחת לשכבות של
חימר ושל בוץ .שאלנו מה זה אומר לגבי הזיכרון והשכחה האנושיים ,מה מייצגות השכבות הללו בשבילנו ומה
המשמעות עבורינו של "טבע הבודהא" או הכרה בטוב הבסיסי שבתוכנו .הזמנה להרהר בשאלות הללו השבוע.
הזכרנו את שלושת הרעלים (חמדנות ,טינה ובורות) כגורמים לסבל ולאי הנחת ,ואפילו הספקנו לדבר על
ארבעת האמיתות שמובילות לשחרור ,ובהן האמת הרביעית שמדברת על הדרך הפרקטית של "איך עושים את
זה" .מזכירה שבתוך הדרך יש שמונה נתיבים ,שכל אחד מהם מייצג אספקט אחר של ההתנהלות האנושית
המיטבית .הזכרנו בין השאר את המאמץ הנכון ואת ההתכוונות הנכונה ,כרלוונטיים לתרגול ה  metta -האהבה
והידידות.
הבטחתי לכם רשימה (חלקית אמנם) של ספרים מומלצים:
 .1הזמנה לשקט שבפנים  /ג'ק קורנפילד
 .2חסד  /שרון זלצברג
 .3כשהדברים מתפרקים  /פמה צ'ודרון
Radical acceptence /Tara Brach .4
מזכירה לכם להמשיך ולתרגל עם המשפטים ,כמו גם עם דימוי או תחושת גוף שיכולים לעודד well being.
בשלב זה אנחנו מכוונים את המשפטים לעצמנו ,לאדם קרוב שהיטיב איתנו ,וגם מדי פעם לאדם אקראי ,שאין
לנו איתה או איתו יחסים מיוחדים לכאן או לכאן .מישהו שהוא "נייטראלי" עבורינו .
תודה רבה ליעל שהעבירה לי את ההקלטות מהשיעור הקודם והנוכחי  ):מצורפות ,למי שמעוניינ/ת להקשיב
שוב במהלך השבוע ולהזכר.
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בברכת שבוע טוב מטוב ,נטול מלחמות ומאבקים ,
בלב פתוח,
לילה
 - 13.8.14לאחר מפגש שלישי
שלום לכולם,
בשיעור היום דיברנו על הפחד להרפות .הזכרתי חלק משיר של ריימונד קארבר  -איש נופל ממטוס בלילה
חשוך.
פתאום הוא מגלה  -שאין לו מצנח.
פתאום הוא מגלה  -שאין קרקע...
התרגול השבוע-
 .1להמשיך עם משפטי המטה ,או עם המילים .אל תצפו להרגיש משהו מסויים.
 .2נתינה נתינה נתינה ...בלי זה התרגול לא יעבוד ...הרציונל (לטובת המיינד הספקן) הוא פתיחה של התנועה
הפנימית על ידי פעולות חיצוניות  .וחוצמיזה  -זה כיף...
 .3חמלה עצמית  -לומר לעצמנו "אכפת לי מהסבל/כאב שלי" .לשים יד על הלב ולתת לחום היד ולעדינות
המגע למוסס מה שצריך וראוי לו שיתמוסס .בלי מאמץ יתר ,אבל עם נחישות .
שולחת בסוף המייל את הקטע שאילנית תרגמה .תודה!!!
והנה גם השיר של חפיז שזכינו לשמוע אותו.
להתראות ושבוע מצויין שיהיה,
לילה
אפילו אחרי כל הזמן הזה
השמש אף פעם לא אומרת לאדמה
"את חייבת לי"
תראו מה קורה עם אהבה כזאת.
היא מאירה את השמיים .חפיז
-כל טוב,
לִילה
*דרך החיבור מתגלה המקודש*
לעורר חמלה לעצמנו
 מתוך :קבלה רדיקאלית ,טארה בראך .בתרגומה של אלהיה אייל מורהיינו שלושה ימים אל תוך הריטריט כשדניאל בא לראות אותי לראיון הראשון שלו .הוא התיישב מולי ומיד
הצהיר על עצ מו בתור האדם השיפוטי ביותר בעולם" .כשאני מודט ,לא משנה מה אני חושב או מרגיש....אני
מוצא בזה משהו לא בסדר .כשאני הולך או אוכל אני מתחיל לחשוב שאני צריך לעשות את זה טוב יותר ,יותר
בתשומת לב .כשאני עושה מטה הלב שלי מרגיש כמו אבן קרה" .כשגבו של דניאל כאב כשהוא ישב או
כשהתודעה שלו נדדה ,הוא הקניט את עצמו על שהוא חסר תקנה .דניאל הודה שהוא אפילו מרגיש לא בנוח על
שבא לראיון איתי ,מחשש שהוא מבזבז את זמני.למרות שגם מאחרים הוא לא חסך את העוניות שלו ,רובה
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הייתה מכוונת כלפי עצמו" .אני יודע שהלימוד הבודהיסטי מבוסס על חמלה" היה אומר במריריות" ,אבל קשה
לי להאמין שמשהו בזה יצליח לדבוק בי".
הנטייה להיות קשים עם עצמנו כמו דניאל ,מוכרת לרבים מאיתנו .אנחנו תכופות מרחיקים את עצמנו מכאב
רגשי—מן הפגיעות שלנו ,הכעס ,הקנאה ,הפחד—ע"י כך שאנחנו מכסים את זה בשיפוט עצמי .כשאנחנו
דוחפים ה צידה חלקים מעצמנו ,אנחנו רק מתחפרים עמוק יותר אל תוך חוויה של להיות לא ראוי .ייתכן ונראה
את החולשות של אחרים ושל עצמנו בבהירות ,ייתכן ואפילו נכיר בכך שאנחנו שופטים ,אולי אפילו נכיר בכך
שאנחנו תקועים בכעס ,השתוקקות או פחד .ייתכן ואפילו נאמר שאנחנו מקבלים את מה שאנחנו רואים ,אבל
לקבלה ראדיקלית יש שני כנפיים—חמלה ,בנוסף למודעות קשובה .אנחנו לא יכולים לקבל את החוויה שלנו
אם הלב שלנו התקשה בפחד ואשמה.
כששאלתי את דניאל כמה זמן הוא כל כך קשה עם עצמו ,הוא עצר לכמה רגעים .הוא אמר שכל עוד הוא זוכר
את עצמו זה כך .מגיל צעיר הוא הצטרף לאמא שלו בלהציק לעצמו ,מתעלם מן הכאב בלבו .כמבוגר הוא
התייחס ללב ולגוף שלו בחוסר סבלנות ועצבנות .גם נוכח גירושין קשים ותקופה ארוכה של כאבי גב כרוניים
דניאל לא מסוגל היה להכיר בעומק הסבל שלו .במקום זאת הוא ביקר את עצמו על שדפק את הנשואין ושלא
היה לו מספיק שכל לטפל בעצמו.
שאלתי את דניאל אם הוא יכול לספר לי מה קורה בגופו כשהוא שופט את עצמו .הוא הצביע כלפי החזה ואמר
שהלב של שלו מרגיש כמו קשור בשלשלאות ברזל .שאלתי אותו אם הוא יכול להרגיש זאת ממש ברגע זה.
להפתעתו דניאל מצא את עצמו אומר" :את ידועת ,זה ממש כואב" .ברכות שאלתי אותו איך הוא מרגיש כלפי
הכאב בלבו" .עצוב" הוא אמר בשקט ,עיניו מתמלאות בדמעות" .קשה להאמין שאני נושא איתי כל כך הרבה
כאב למשך כל כך הרבה זמן.
הצעתי שישים יד על לבו ,על המקום בו הוא מרגיש את הכאב הכי הרבה .שאלתי אם הוא יכול אולי לשלוח
מסר לכאב" :איך ירגיש לך לומר אכפת לי מן הסבל הזה" .דניאל התבונן בי ושוב הרכין ראשו" .מוזר אני
חושב" .עודדתי אותו לנסות ,רק ללחוש את המילים בשקט .בעוד הוא עושה זאת ,חוזר על המשפט לאט ,כתפיו
של דניאל החלו לרעוד מבכי שקט.
כולנו הרגשנו כיצד אכפתיות של משהו יכולה להמיס את השריון שלנו .כשאנחנו מוטרדים או עצובים ,לרוב רק
כשיש משהו שאכפת לו מספיק בשביל להקשיב או לתת לנו חיבוק ,אנחנו נמסים ומתחילים לבכות .כשמשהו
אומר לנו ,כפי שמציע טיק נאט האן "יקירי ,אכפת לי מן הסבל שלך" ריפוי עמוק מתחיל.
יתכן ואנחנו נותנים תשו מת לב כזו לאחרים ,אך אנחנו יכולים ללמוד לתת אותה לעצמנו .עם אותה רכות איתה
היינו אולי מלטפים לחי של ילד ישן ,אחנו יכולים לשים יד על פנינו או ליבנו .אנחנו יכולים לנחם את עצמנו עם
מילים של טוב לב והבנה.
להפנות כלפי עצמו תשומת לב שכזו יכול להרגיש לא מוכר או מוזר בהתחלה ,כפי שהרגיש דניאל .לפעמים
להפנות כלפי עצמו חמלה בצורה זו זה ממש מביך .זה יכול להעלות תחשות של בושה והרגשות של תלותיות
וחוסר ערך .אך אקט מהפכני זה של להתייחס אל עצמנו ברכות יכול להתחיל לפרום מסרים קשים של חיים
שלמים.
במהלך הימים הקרובים ,כשדניאל שם לב שהוא שופט את עצמו או אחרים ,הוא בדק את גופו כדי לראות היכן
הוא מרגיש כאב .לרוב היה מוצא את הגרון ,הלב והבטן מכווצים מפחד והחזה שלו כבד וכואב .בנגיעה רכה
דניאל היה מניח את ידו על לבו ואומר "אכפת לי מן הסבל הזה" משום שישב בקדמת האולם ,ראיתי שהיד שלו
כמעט תמיד נחה על הלב.
יום אחד דניאל בא לספר לי משהו שקרה אותו היום במדיטציה .הוא נזכר לכשהיה בבית אמו לפני זמן מה,
בעיצומה של מריבה קשה איתה .הוא נסה להסביר לה למה זה לא חסר אחריות בשבילו לקחת שבוע חופש כדי
לעשות מדיטציה הוא שמע את התשובה המקניטה שלה" .עצלן .למה אתה לא עושה משהו עם החים שלך?" זה
היה מסוג המסרים המקטינים שבילדותו גרמו לו לרצות להתכווץ ולהיעלם .הוא הרגיש את החזה שלו מתמלא
בחום ולחץ הזעם .במוחו הוא שמע את עצמו צועק "יה בת זונה ,את לא מבינה! אף פעם לא הבנת .את לא יכולה
לסתום לרגע ופשוט לראות מי אני?"
דניאל הרגיש את כאב הזעם והתסכול כמו סכין נעוצה בלבו .הוא כמעט צלל להצלפה עצמית על שהוא כזה חנון
על שלא התעמת איתה ועל כך שהוא מודט אשר מלא בכל כך הרבה שנאה ,כאשר במקום זאת הוא שם את שתי
ידיו על לבו ולחש שוב ושוב "אכפת לי מה סבל הזה .מי ייתן שאהיה חופשי מסבל" .אחרי מספר רגעים הזעם
הדוקרני נרגע ובמקומו הוא הרגיש חום מתפשט בחזה שלו והתרככות ופתיחה סביב לבו .מרגיש כאילו החלק
הפגיע שבו מקשיב ומתנחם ,דניאל אמר "אני לא עוזב אותך .אני כאן ואכפת לי" .במשך יתר הריטריט ,דניאל
תרגל כך וחלק מן הקשרים המכאיבים ,הפצעים של לבו הצעיר והמיוסר החלו להיפרם.
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כשהוא הגיע לראיון האחרון שלו ,כל חזותו של דניאל השתנתה .קצוותיו התרככו ,גופו היה רפוי ,עיניו נוצצות.
להבדיל מהגלמוניות וההססנות הקודמת שלו איתי ,נראה היה שדניאל שמח להיות שם .הוא אמר שהשיפוטים
וההאשמה המשיכו אך בלי כל כך הרבה אכזריות .הוא כבר לא הרגיש עצמו כלוא בתחושה שמשהו לא בסדר
איתו ,הוא התחיל לשים לב לעולם בדרכים חדשות—תלמידים אחרים היו יותר ידידותיים ,היערות מסביב היו
מזמינים וקסומים ,שיחות הדהרמה עוררו בו פליאה ילדית על "איך הכל קורה" ,הוא הרגיש מלא אנרגיה וקצת
תמ ה נוכח תחושת האפשור החדשה שנכנסה לחייו .עי"י כך שהחזיק עצמו בנוכחות חומלת ,דניאל חש עצמו
חופשי להשתתף באופן מלא יותר בחייו.
משום שכמו דניאל אנחנו כל כך מכורים לשיפוט וחוסר אמון בעצמנו ,כל מחווה כנה של אכפתיות כלפי אותם
מקומות פצועים מביאים טרנספומציה ראדיקלית .הסבל שלנו הופך לשער לחמלה שמשחררת את הלב.
כשאנחנו לומדים להחזיק את הצער שלנו ,אנחנו כבר לא מעודדים את התפקידים הישנים שלנו כשופטים,
קטגורים או קורבנות .במקומם אנחנו מגלים ,לא תפקיד חדש אלא פתיחות אמיצה ורכות אמיתית ,לא רק כלפי
עצמנו אלא כלפי כל האחרים גם כן.
 - 23.8.14לאחר מפגש רביעי
שלום לכולם,
בפגישה האחרונה דיברנו הרבה על נתינה ודיברנו על חמלה .
מזכירה שחמלה  - compassion -פירושה היכולת להיות עם כאבו של הזולת (או של עצמנו) .ממש בגובה
העינייים .האויב הרחוק של חמלה הוא האדישות או האכזריות .האוייב הקרוב  -רחמים .המקום ממנו אנו
מסתכלים על האחר מלמעלה למטה ,מקום שמערב בתוכו גם פחד ודחייה.
דיברנו על הפחד שעולה באופן טבעי ,הפחד מזרים ,שחוסם פעמים רבות את הלב מלהפתח ,מלבטוח .פעמים
רבות נדמה לנו שאם ליבנו פתוח זה אומר שאנחנו יותר פגיעים .אני מזמינה אתכם לבחון היטב את הנחת היסוד
הזאת.
דיברנו על נתינה ,וגם על הפחד שם .מה יקרה אם ניתן? ינצלו אותנו? יחשבו שאנחנו מוזרים? אולי עדיף
להשאר בגבולות המוכר ,הידוע והבטוח ,ההרגלים שלנו? מוזמנים לבחון את הנחות היסוד שמזינות את אי-
הנתינה ולעבור מעבר להן .
ובהקשר לנתינה ,מזכירה את המשפט החכם של מורה הדהרמה צ'ארלס ג'נו -
we cannot give to all the beggars we meet, but we can meet all the beggars we meet...
התרגול השבוע-
 .1להמשיך עם האקטים של הנתינה .מזכירה לכם את ההנחיה של טיך נהאת האן בנושא - make sure it
will heart...
 .2לשלוח  METTAלאדם שקשה לנו איתו .בבקשה אל תבחרו את האדם שהכי קשה לכם איתו ,אבל מישהו
או מישהי שבעבר או בהווה היה לכם איזה שהוא קושי איתם ,או לחילופין ,דמות שאתם לא מכירים
(פוליטיקאי למשל) שקשה לכם עם הדעות והרעיונות שלו או שלה .וכמובן  - METTAלעצמכם .
 .3לתרגל חמלה עצמית וחמלה בכלל .זכרו שמדובר בסוג של "שריר"  -ככל שנתאמן יותר ,כך ירדו מפלסי
הפחד והסגירות וההפרדה ,ויעלו מפלסי הנינוחות ,ההנאה ,הטוב .
 .4והרי זה כל כך כיף לתת ,כל כך נעים להיות בחמלה ובידידות .לא סתם כינה זאת הבודהא "המשכנות של
הנאצלים" .וכשאנחנו מאמנים כך את שריר הלב-תודעה שלנו ,אנחנו עושים משהו מאוד גדול בשביל
העולם .
וכמה פרפראות לכבוד שבת והשבוע בכלל:
* מצורפים שני קבצים של הקלטות של השיעור מלפני שבועיים שיעל העבירה אלי .אני לא מצרפת את
ההקלטה של השיעור מהשבוע האחרון כי היו בו חלקים בשיתוף שביקשו שישארו חסויים.
*קישור לפרסומת תאילנדית בנושא חמלה ממאיה .תודה!
*קישור נוסף לסרטון מקסים על חמלה
המשך שבת של שלום ושבוע טוב מטוב,
לילה
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 - 29.8.14אחרי מפגש חמישי
שלום לכולם,
המפגש האחרון שלנו גם הוא חלף עבר ועכשיו התרגול בידיים (ובלבבות) שלנו.
דיברנו בו על הריקות (או ה'מלאות' כהגדרת הטיבטים) ,על איך שהבודהא מסביר את זה ועל הקשר בין ריקות
וחמלה .קשר הדוק ,מסתבר .הזכרנו את המושג של ה  interconnectedness -שמדבר על החיבור והקשר
העמוק בין כולנו" ,רשת הקיום" הזאת שכולנו שייכים אליה .
רציתי להודות לכולכם ,על הפידבקים החמים ,על הרצון הטוב ,שיעורי הבית ,הכנות ,הפתיחות ועל שתרגלתם
את איכויות הלב .בעולם משונה שכזה ,לפעמים נראה שזה הדבר השפוי היחיד לעשות…
כברכה וצידה לדרך ,מצרפת כמה דברים של השראה.
ראשית  -תודה ענקית ליעל ,שהקפידה והקליטה את כל השיעורים .מעבירה אליכם את השיעור האחרון .
הפרסומת התאילנדית בנושא נדיבות ,ששלחה מאיה .מקווה שהפעם הקישור יעבוד .
מפגש בין שני ענקי רוח ,המורה האמריקאי רם דאס ומורה הזן המופלא טיך נהאת האן שהבטחתי לכם וידאו
שלו .שווה לקחת את הזמן לצפות בזה .
שיחה בנושא אהבה ,שנתתי בריטריט לפני כמה חודשים .
יכולה לחדד ולהאיר כמה מהדברים עליהם דיברנו במפגשים.
ולבסוף  -שני שירים :
השיר הנפלא של זלדה שבית ממנו הקראתי בסיום ושבצירוף מקרים נהדר של ממש ,קשור קשר עבות לתמר.
תודה על השיתוף הזה ועל פלא הסינכרוניסיטי...
וגם השיר החזק של טיך נהאת האן ' -קראו לי בשמותי הנכונים' ,שקשור כולו לחמלה.
אשמח מאוד לראות אתכם הולכים בדרך הדהרמה והמדיטציה ושניפגש בפעילויות ומעשי דהרמה רבים ככל
האפשר .מוזמנים להכנסלאתר שלי לשפע של מאמרים ,שיחות דהרמה והנחיות מדיטציה שנתתי במשך השנים
בריטריטים ,כמו גם עדכונים לגבי פעילויות דהרמה ומדיטציה איתי .
למי שמתעניין/ת בפרוייקט של' עלי אדמות' מוזמנ/ת להכנס לאתר ולהתרשם .אני לא בטוחה שהספקתי לספר
לכם על זה ,ואנחנו ממש בהתחלה אבל זה כבר קיים ומרגש.
להתראות חברים ,על הדרך ,
ושבת של שלום,
לילה

בלילה ההוא
מילים :זלדה מישקובסקי
בלילה ההוא
כאשר ישבתי לבדי בחצר
הדוממת
והתבוננתי אל הכוכבים -
החלטתי בליבי,
כמעט נדרתי נדר -
להקדיש ערב-ערב
רגע אחד,
רגע קט ויחיד
ליופי הזה הזורח.
נדמה
שאין לך דבר קל מזה,
פשוט מזה,
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בכל זאת לא קיימתי
את שבועתי
לי.
מדוע?
הלא גיליתי כבר
שמחשבתי נושאת אל ארמוניה,
את מראה עיני,
כאותה ציפור שנושאת במקורה
קש ,נוצות וסחי לבדק הקן.
הלא גיליתי כבר שמחשבתי
נוטלת (אם אין לה דבר אחר)
אפילו את מחושי
לעשות מזה מגדלים.
שהיא נוטלת את מחושיה
של שכנתי,
ואת הנייר שמתגולל בחצר,
ואת פסיעות החתול
ואת מבטו הריק של המוכר,
ואותו פסוק שפירפר בין דפי הספר
ועושה מכל זה אותי,
כן מכל זה .מכל זה.
מדוע לא קיימתי את שבועתי
לי?
הן האמנתי
שאם אביט רגע קט ויחיד
אל גבהי שמיים-מכוכבים,
תישא מחשבתי אל הארמון
את אור המזלות.
הן האמנתי
שאם אביט כך
לילה אחר לילה,
יהפכו הכוכבים
אט-אט
לשכני.
יהפכו הכוכבים
לקרובי.
יהפכו הכוכבים
לילדי.
מדוע לא קיימתי את שבועתי לי?
כלום שכחתי
מה מקנאה הייתי ביורדי-הים
ובאלה שביתם על חוף האוקינוס.
כי אמרתי בחפזי
הרוח הרעננה של הים
חודרת לחייהם,
הרוח הרעננה של הים
חודרת למחשבותיהם ,הרוח הרעננה
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חודרת ליחסיהם עם שכניהם
וליחסיהם עם בני משפחתם.
היא מנצנצת בעיניהם
ומשחקת בתנועותיהם.
כי אמרתי בחפזי
אמת-המידה למעשיהם
היא אמת-המידה של הים ותפארתו
ולא זו של הרחוב האנושי
ולא זו של הסימטה האנושית.
כי אמרתי בחפזי
רואים הם עין בעין
את מעשי אלוהים
וחשים במציאותו
בלי המחיצות שלנו,
בלי הסח-הדעת שלנו.
בכיתי תמיד
שכלואה הנני
בין הכתלים של הבית,
בין כתלי הרחוב
בין הכתלים של העיר,
בין הכתלים
של ההרים.
בלילה ההוא כשישבתי לבדי
בחצר הדוממת
גיליתי פתאום
שאף ביתי בנוי על החוף,
שחיה אני על שפת הירח
והמזלות,
על שפת הזריחות והשקיעות.

קראו לי בשמותי הנכונים  /טיך נהאת האן
אל תאמרו שאעזוב מחר
כי אפילו היום אני עדיין מגיע.
הביטו לעומק :בכל רגע אני מגיע
להיות ניצן על ענף של אביב,
להיות ציפור קטנה ,כנפיי שבירות עדיין,
לומדת לשיר בקיני החדש,
להיות זחל בלב הפרח,
להיות תכשיט החבוי בסלע.
אני עדיין מגיע ,כדי לצחוק ולבכות
לפחד ולקוות.
המקצב של ליבי הוא הלידה והמוות
של כל מה שחי.
אני שפירית העוברת מטמורפוזה
על פני הנהר,
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ואני הציפור ,שכאשר האביב מגיע ,מגיעה בזמן לאכול את השפירית.
אני הצפרדע ששוחה באושר בבריכה הצלולה,
ואני גם נחש-הדשא ,שמתקרב בשקט ,להאכיל עצמו בצפרדע.
אני הילד באוגנדה ,כולי עור ועצמות,
רגלי דקיקות כמקלות במבוק
ואני סוחר הנשק,
המוכר נשק קטלני לאוגנדה.
אני הילדה בת ה,12-
פליטה על סירה קטנה,
המשליכה עצמה לאוקיינוס
לאחר שנאנסה על ידי שודד ים,
ואני הוא שודד הים,
ליבי עדיין איננו מסוגל לראות ולאהוב.
אני חבר הפוליטבירו
עם המון כוח בידי,
ואני האדם שצריך לשלם
את "חוב הדמים" לעמי,
גוסס לאיטי במחנה כפייה.
השמחה שלי היא כמו מעיין ,כה חם
שגורמת לפרחים לפרוח בכל שבילי החיים,
כאבי ,כמו נהר של דמעות,
כל כך מלא ,שהוא ממלא את ארבעת האוקיינוסים.
אנא קראו לי בשמותי הנכונים,
כדי שאוכל לשמוע את כל בכיי וצחוקי יחדיו,
כדי שאוכל לראות ששמחתי וכאבי אחד הם.
אנא קראו לי בשמותי הנכונים,
כדי שאוכל להתעורר
ושדלת ליבי תוכל להישאר פתוחה לרווחה,
דלת החמלה.

-כל טוב,
לִילה
*דרך החיבור מתגלה המקודש*
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ABSTRACT
Practices for the development and cultivation of self-compassion in Israel
Yafit Auerbach
This research deals with practices for the development and cultivation of self-compassion
as they are offered in two programs in Israel. Diagnosing groups field of Self-help shows
that in the recent years there is a growing activity with self-compassion. At the same
time, no ethnographic research has been done regarding the concept of self-compassion
and the offered practices for its development and maintenance. Based on this background,
the findings in this research are unique. The theoretical and empirical definitions of the
concept of self-compassion in this research are based mainly on the material of one of the
leading researchers in this area: Christine Neff (Neff, 2003a). Neff claims that selfcompassion is an awareness to suffering, of ourselves, escorted by the will to relieve the
suffering. Self-compassion is the manner in which a human treats himself or herself with
kindness, as he or she would treat a good friend. She claims that self-compassion has
three main components which are connected to each other and effect each other: selfkindness- being kind and understanding toward oneself; Common humanity – The
permission to be human (common humanness) and Mindfulness holding painful thoughts
and feelings in balanced awareness (Neff, 2003a, 2003b). Research literature shows that
an absence of self-compassion leads to a higher risk of Psychopathology (Barnard &
Curry, 2012). Self- compassion restrains radical reactions and strengthens the ability to
cope in tough situations (Leary, Tate, Adams, Allen and Hancock, 2007). People with
self-compassion can contain others suffering and not be overwhelmed by it and have the

capability to forgive others (Breines & Chen, 2013). Researches (Heffernan, McNulty &
Fitzpatrick, 2010; Neff, 2011; Hollis-Walker & Colosimo, 2011) show that selfcompassion also helps elevate motivation for change and increases the willingness to take
responsibility for mistakes. Self-compassion is also connected to mental health. Higher
levels of self-compassion were connected to higher levels of satisfaction with life,
optimism and happiness, emotional intelligence, social bounds and target achievement,
also less self-criticism, depression, anxiety, rumination, thought oppression,
perfectionism and meeting various achievement objectives (Neff, 2003a; Neff, 2003b;
Adams & leary, 2007;Neff, Hseih & Dejitthirat, 2005; Neff, Rude & Kirkpatrick.,
2007b). Self- compassion was found to be an important element in preventing burnout
and fostering resilience of caregivers (Patsiopoulos, & Buchanan, 2011).
The research outline on which this work is based is qualitative. During this research I
took part in two programs: program “Compassion and Presence” and program “Love and
Compassion” and performed participants’ observations. In the “Compassion and
Presence” seminar I documented and analyzed written material, and in the course
“Compassion and Love” I recorded the meetings and received weekly emails. These
materials were content researched in order to test the practices for the development and
cultivation of self-compassion which are offered in programs for compassion in Israel.
From the findings it appears that the concept of compassion relies dramatically on
Buddhist resources taken from writings in the ancient Pali language. This Buddhist
discourse brings about a usage of concepts in foreign languages or in their translation to
Hebrew and supports mainly meditation practices. The Buddhist source of these
programs, requests the participants, who are not familiar with meditation or the Buddhist

discourse, to adopt a new jargon which makes use of new concepts. This research
revealed three main findings relevant to practices for development and cultivation of
compassion: The first, the cultural import of Buddhist discourse regarding selfcompassion to Israeli society; the second, usage of an unclear language without enough
mediation; and the third, the emphasis on self-discipline and self-awareness while
practicing self-compassion.
In the discussion chapter it is emphasized that, following the dramatic leaning on the
Buddhist discourse, a special treatment is required to issues of Inter-cultural mediation
and cultural translation of self-compassion groups in order to adapt them to Israeli
society. The discussion chapter also raises an essential question regarding the
possibilities that exist today for development and cultivation of self-compassion in light
of the exclusive leaning on Buddhist discourse in Israel. On this background, this work
emphasizes the need in the continuation of research and development of practices for
development and cultivation of self-compassion in the Israeli society.
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