עמוד 1

כתבת שער ״.״,.«.P

השד1ם
שבפנים
מעין ,פסיכולוגית קלינית
ומטפלת בעזרת בעלי חיים מספרת איך
מחקר על הנפש חשף בפניה את
על הדימויים
הקולות הפנימיים
שעוזרים לבני נוער וילדים קטנים
לצאת ממצבי טראומה ,אירועים קשים
ומאבקים פנימיים סיפור על מסע
נפשי כואב ויציאה לחופש נטול
מפלצות

עמוד 2

אפרת נוע״ן

^^רה לכם פעם ,שהתכנסתם בתוך
עצמכם ,כעסתם על העולם ועל
 Pהסביבה ,פיתחתם מנגנוני הגנה ,חוסר
ביטחון ,שיפוטיות פנימית ,האשמה ואפילו
פחד  -הגיע הזמן שתכירו את השדונים
הפנימיים שלכם .אפרת מעיין )(53
פסיכולוגית קלינית ומטפלת בעזרת בעלי
חיים ,גילתה את התופעה דווקא על עצמה,
"אחד מזיכרונות הילדות הראשונים שלי היה
כיווץ אימה במיטה של בית הילדים בקיבוץ,
קשובה ודרוכה לרחשים מהחלון .רון)שם
בדוי( ,אחד מהילדים מהגן בקיבוץ שבו
גדלתי ,סיפר לנו שבמקלט גר שד גדול
ומפחיד .אחרי שבועות ארוכים של לילות
מלאי פחד השדים לא נעלמו מחיי ,הם רק
החליפו צורה" ,מסבירה מעיין .באותו הלילה
מצאו יובל ושיר)שמות בדויים( ,שני ילדים
נוספים מאותו הגן ,פתרון שהציל אותנו .הם
אמרו ׳ראינו את השד ,רדפנו אחריו עד
לדמשק וזרקנו אותו לפח' .אחרי שידעתי
שהם עשו זאת ,נרגעתי וחזרתי לישון טוב
בלילה" .לפי סיפורה של מעיין ,יובל ושיר הם
ילדים מאוד אמיצים בני ארבע וחמש שבזכות
חוכמתם ,הצליחו להעלים את השדונים שהיו
בתוכה באותה התקופה".מזלי שלא ידעתי
שהשד יתעורר אחרי  50שנים ויזרע כל כך
הרבה כאב בעולם" ,מוסיפה.
פתרון יצירתי.

"הפתרון של יובל ושיר ,הפך להיות האופציות
המעניינות בחיי ובחיי המטופלים שלי .מדובר
בשני ילדים שהבינו כבר אז ,שניתן להיעזר

בדמיון הנפלא שלנו בכדי לשנות מציאות
פנימית .הכל תלוי בתעוזה שלנו ובאומץ
להגיע ולחקור את הלא מודע ,להיפגש פנים
מול פנים עם השדים שלנו וברגע המפגש,
כוחות הריפוי מתעוררים ומאפשרים לנו
לצאת מהרגשות הכי קשים" ,מסבירה.
"למדתי לרדת אל ממלכת הצל ולהיפגש
באומץ עם השדונים שלי במקום לברוח מהם,
להילחם בהם ולרצות לזרוק אותם לפח.
לפעמים היכולת להתיידד או לנהל איתם
דיאלוג ,יכולה להוביל לפתרון מדהים .שני
המורים החכמים שלי מגיל ארבע ,הובילו
אותי לתהליך ממומש ומרגש ,תהליך של
התרחבות ,צמיחה נפשית ורוחנית".
מעיין מתגוררת במושב צפרירים )במקור
מקיבוץ מגדות( ,נשואה ואם לשלוש בנות.
היום יש לה קליניקה פרטית בבית וגם במרכז
לטיפול בעזרת בעלי חיים בקהילה לגמילה
מהתמכרויות
"רטורנו" .בנוסף,
היא מרצה במרכז
גוף־נפש ברמת
השרון על השפה
שהיא פיתחה
ומזמינה אנשים
להיכנס למסע
אמיץ אל "ארץ
יצורי הנפש",

להכיר את
השדונים
והכוחות שלהם
וללמוד כלים

אם נביט לשד1ן

בעיניים -

כלומר נכיר
באומץ 1בכנות ברגשות
ודפוסים לא נעימים
שקיימים בנו במקום
לברוח מהם ,נוכל
בהדרגה להתיידד
איתם ולכווץ
אותם

ייחודיים
להתמודדות עם קשיים רגשיים ולהעצמה.
היא גם אחת מהראשונות שעוסקות בתחום
"טיפול בעזרת בעלי חיים" בארץ ומבין
המפתחים שלו" .הקורס מאפשר צלילת עומק
לממלכת יצורי הנפש מכיוון שהוא המשכי
ותהליכי ואני מתרגשת מכל מפגש".
למה דווקא פסיכולוגיה קלינית י

"הנפש האנושית מרתקת אותי ואני מרגישה
שמדובר בחלק מהיעוד שלי בעולם .התחלתי
לעבוד עם אנשים באופן מקצועי בצבא
כשהייתי מדריכת טיולים בבית ספר שדה עין
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גדי .גיליתי שקל לי ליצור קשר משמעותי עם בנוסף ,אני אוהבת לחשוב דרך דימויים
ילדים ובני נוער ומאוד התרגשתי לראות את ומטפורות ולכן קל לי מאוד לדמיין את
הקולות ,ההיבטים והרגשות
התהליכים שהם עוברים תוך
השונים שישבנו .זה התחיל
כדי מסעות במדבר .כל חיי
יש קולות
ללמוד
אהבתי חיות ורציתי
כדימוי שהשתמשתי בו,
פנימיים
שלפיו הנפש האנושית היא גן
משהו בכיוון הזואולוגי ,אבל
שמעודדים
חיות שלם ־ דימוי שחקרתי
בעקבות התנסות זו החלטתי
אותנו לעשות זאת
הרבה שנים .בהמשך ,למדתי
לפנות לכיוון של עזרה
1יש קולות שאולי
הרבה תחומים ונתקלתי
לאנשים .תוך כדי ההתמחות
מזהירים אותנו
כפסיכולוגית גיליתי במקרה
במושג ׳שדון׳ שמאוד התחבר
שאנחנו
לי לדימוי הזה .למדתי גם את
שיש תחום שנקרא ׳טיפול
עלולים
בעזרת בעלי חיים׳ בארצות
התורה היונגיאנית )גישה
להיכשל
פסיכולוגית שהתפתחה על
הברית ,ממש נדלקתי ובהמשך
מצאתי דרך לשלב בין שתי
ידי יונג( ומאוד התחברתי
לרעיון של מורכבות הנפש והחיפוש אחר
אהבותיי הגדולות".
איך הגעת לחקור דווקא את התחום השדונים הצדדים המוארים והאפלים שבתוכנו ,תוך
והמפלצות?
חתירה להגיע לאיזושהי אחדות של הניגודים
"את השפה של ׳ארץ יצורי הנפש׳ פיתחת האלו תוך כדי ההתפתחות הנפשית של
במשך שנים עם מטופלים בכל הגילאים .ביחד האדם".
אספנו שמות של שדונים וכוחות קסם שכל למה חשוב לך לכוון את המטופלים שלך
מטופל גילה בתוך עצמו)היה לי חשוב להביט לשד בעיניים?
שהמטופלים שלי יביטו לשדים בעיניים( .זה "עולם הדימויים מעניק לנו יכולת להתמודד
התחיל מתוך הסקרנות שלי לחקור את הנפש עם הפחדים הכי גדולים שלנו ולמצוא את
ולנסות לתת שם וצורה לקולות הפנימיים האוצרות המופלאים שקיימים ברבדים
הרבים והסותרים שיש בכל אחד מאתנו .העמוקים והנסתרים של הנפש .החשיבה
הסימבולית והשימוש במטפורות הם כלים
רבי עוצמה בטיפול בכל הגילאים,
ובהתפתחות רגשית ונפשית של ילדים.
ן״״לג״ »׳  *M0בטיפול בילדים ובני נוער ,אנחנו נתקלים
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צילום של הספר ושל הקלפי□ בזמן הטיפול

קשים ,רגשות שנוגעים ברבדים עמוקים
וראשוניים בנפש ,או בחוויות של פציעה
ופגיעה עמוקה .במצבים אלו הדרך היחידה
לבטא ולהעביר משהו מהחוויה הפנימית
הרגשית ,היא דרך הדימוי והסמל.
המאבקים הפנימיים של ילדים במהלך
מסע הצמיחה וההתפתחות שלהם -
נחווים פעמים רבות כמאבקים מורכבים
ועקובים מדם .מסיבה זו אגדות ומיתוסים
רבים עוסקים במאבק בין הגיבור
למפלצת ,המסמל את מאבקו של הילד בין
החלקים המפותחים יותר של הנפש שלו -
כגון האגו הצומח והעצמי העמוק ,לבין
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החלקים הקשורים לעולם הלא מודע ,ליצרים
ולדחפים .השדון מייצג רגשות ,הגנות ,דפוסי
חשיבה שהרבה פעמים אנחנו לא מודעים או
לא שמים לב אליהם .אם אנחנו בורחים מהם
הם מתנפחים ומנהלים אותנו .אבל אם נביט
לשרון בעיניים  -כלומר נכיר באומץ ובכנות

י■ י \

הקסם׳  -את התהליך הזה אני עושה עם ילדים
ומבוגרים באופן מאוד דומה .מדהים לראות
איך כבר בגיל חמש ,ילד שלמד את השפה
הזאת ,יכול להגיד לי :׳אני נותן לשדון
להשתלט עלי ואז זה עושה לי הרבה בעיות.
כועסים עלי ומענישים אותי"׳ .אחרי
ששמעתי אותו ,שאלתי אותו בחזרה ,׳מי
אתה רוצה שיפקד על המחשבות והרגשות
שלך? אתה או שדון הכעס?׳ ,השאלה הזו
עודדה אותו לגייס את הכוחות הפנימיים שלו
בכדי להילחם בשדון במקום להילחם בהורים
או בילדים אחרים .כמובן שתהליך כזה דורש
תרגול ,והרבה מאוד עידוד של הורים או אנשי
חינוך מסביב .לשם כך כתבתי את הספר
׳המסע לשדונזיה׳  -שדרכו הילדים מתוודעים
באופן חוויתי לשדונים שלהם ,לומדים איך
לזהות אותם ,לשלוט בהם ולאלף אותם".

החיים שאחרי הגילני

תעיין אפרת ,ב1םן טיפול בעזרת בעל• ם״ם | צילום :אילן צפר

ברגשות ודפוסים לא נעימים שקיימים בנו
במקום לברוח מהם ,נוכל בהדרגה להתיידד
איתם ולכווץ אותם".
גן אדם חווה לאורך החיים פחדים )שדונים(
וקשה לו לשחרר .יש לך טכניקה מסוימת ?
"כן .אני מעודדת את המטופלים שלי לקרוא
לפחדים שלהם ׳שדונים' ,להכיר אותם
ולחקור מאיפה הם הגיעו .חשוב שהם יבינו
שהרבה פעמים הפחד מגיע כמנגנון
הישרדותי או כמנגנון הגנה ,שמנסה למנוע
להעז ,לפרוץ את הגבולות של עצמי ,לצאת
מעבר למקום המוכר והידוע  -על מנת לשמור
עלי שלא ארגיש כישלון או אסתכן בדברים
לא מוכרים .בהמשך אנחנו מבינים ביחד איזה
מחיר המטופל משלם על כך שהוא נותן לפחד
אפשרות לשלוט עליו ואז מתעוררת
מוטיבציה להתמודד ולהתגבר עליו .כדי
לעשות זאת צריך להכיר ולעורר את ׳כוחות

הרבה מטופלים עוברים אצל מעיין תהליך
טיפולי ,חלק מגיעים עם מפלצות ושדונים
מורכבים יותר וחלק אפילו מתקשים
לקרוא לבעיה בשמה .הטכניקה המיוחדת
שפיתחה מעיין ,גרמה להרבה אנשים
למצוא את הכוח להכיר ברגשות
המאיימים ,לקרוא לפחדים בשמם ולסלק
אותם מההתקדמות העתידית שלהם.

איך החיים נראים אחרי הטיפול בשדונים
וההתמודדות איתם?
"מטופלים שלמדו לזהות את השדונים שלהם
ואת הכוחות שלהם ,והבינו שיש להם יכולת
לבחור מי מהם מנהל את ההתנהגות
והרגשות שלהם ,נעזרים בטכניקה הזאת בכל
תחומי חייהם גם לאחר הטיפול .אצל הרבה
מהם זה מוביל לשיפור משמעותי בתפיסה
העצמית וביכולת לניהול פנימי ולוויסות
רגשות ומעניק להם כלים נפלאים
להתמודדות".
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התחברתי לרעיון של מורכבנת הנפש
והחיפוש אחר הצדדים התוארים
והאפלים שבתוכנו ,תוך חתירה להגיע
לאיזושהי אחדות של הניגודים
האל 1תוך בדי ההתפתחות
הנפשית של האדם

אנשים נורמליים,
שישמעו אותך
אומרת שיש להם
קולות פנימיים
שמעוררים בהם
תחושות טובות
ופחות ,יחשבו שאת לא נורמלית .איך את
מסבירה להם שההתמודדות עם הקולות הללו
יבולה לקדם אותם בחיים?
"כל אדם עם טיפה מודעות עצמית שם לב
שבהרבה מצבים יש בתוכו קולות ורגשות
פנימיים סותרים .זה בולט במיוחד בזמן של
התלבטות כמו למשל בעת התמודדות עם
סוגיה של החלטה חשובה .למשל יש בתוכי
קול שאומר שכדי לבקש קידום מהבוס והוא
מלווה במשפטים פנימיים כמו ׳מגיע לך! את
עבודת נהדרת!׳ ומצד שני יבואו גם קולות
הפוכים כמו למשל :׳אל תעשי את זה ,מה הוא
יחשוב עלייך? אולי את לא מספיק טובה כמו
שאת חושבת...׳ זה קורה גם בהתלבטות
לקראת פרויקט חדש ,יש קולות פנימיים
שמעודדים אותנו לעשות זאת ויש קולות
שאולי מזהירים אותנו שאנחנו עלולים
להיכשל .ברגע שנזהה את הקולות האלו וניתן
להם שם נוכל לזהות איזה מהקולות האלו
נובע מתוך פחד ,חוסר ביטחון ,עיוותי
חשיבה ,חשש וכדומה ,ואיזה מהקולות האלו
נובע מהאינטואיציה העמוקה שלנו ,מהיכולת
להאמין בעצמנו ולשאוף להתפתחות .בשפה
שלי חילקתי את מגוון הקולות הפנימיים

האלו לקולות
המעודדים צמיחה
והתפתחות,
שלהם קראתי
׳כוחות הקסם׳
ולקולות מעכבים
וחוסמים שלהם קראתי ׳שדונים׳ .אם נכיר
אותם יהיה לנו יותר קל לקבל החלטה נכונה,
ולא מתוך הקשבה לפחדים שלנו".
לדעתך ,אנחנו מפתחים את השדונים לאורך
החיים?
"בוודאי ,זה בדיוק העניין .אנחנו כל כך רגילים
לשדונים שלנו והרבה פעמים בלי לשים לב
הם הופכים לחלק מהזהות שלנו .אנחנו
מטפחים ומזינים אותם כל עוד לא נלמד על
קיומם ונבין איזה מחיר אנחנו משלמים על כך
שהם שולטים בנו .הרבה מהשדונים החלו
במנגנוני הגנה מוקדמים שנוצרו על מנת
לצמצם את הסבל שלנו .הבעיה היא שהם
הפכו להיות מקובעים ,וזה מתחזק בגלל
שנדמה לנו שאם לא נקשיב להם אז יקרו
דברים נוראים  -זה בדיוק מה שהשדונים
׳מבטיחים לנו"׳.
למה אנחנו עושים את זה?
"כי השדונים יוצרים אשליה שהם מגנים
עלינו .למשל :ילד שגדל בבית שבו המסר היה
׳אם לא תהיה ילד טוב אתה עלול להסתכן
בכך שלא יאהבו אותך' ,יכול לפתח שדון
ריצוי ,שיהפוך במהלך חייו למקובע ויוביל
לסבל גדול ,כי הוא יהפוך להיות אדם שתמיד

עמוד 6

חושב על אחרים ולא מעז להביע את מה
שהוא מרגיש באמת .ילדה שקיבלה בילדותה
המון ביקורת מהוריה עלולה להפנים את
הדמות ההורית הביקורתית  -מה שיהפוך
לשדון ביקורת פנימית :מעין ׳מבקר מדינה
פנימי אכזרי ,שיפוטי ופוצע׳".
יש דרך למנוע את זה?
"אי אפשר למנוע את העובדה שיש בנו
שדונים .אבל אפשר לצמצם את נוכחותם,
להקטין אותם וללמוד לשלוט בהם .אבל והכי
מומלץ זה להתיידד איתם .כלומר לקבל את
העובדה שהם חלק מאתנו אבל לא לתת להם
לנהל אותנו .כדי להצליח בכך עלינו להכיר
את השדונים שלנו ,להבין מה המחיר שאנחנו
משלמים על כך שהם משתלטים עלינו ,להכיר
ולעורר את הכוחות החיוביים שיש בנו ,לזכור
שיש לנו זכות בחירה ואפשרות לניהול
פנימי" .בספר "המסע לשדונזיה" הילדים
לומדים איך לעשות זאת ואיך לבחור בין
השדונים והכוחות שלהם ,בעזרת דמות
שנקראת "בונן המתבונן" שמלמד אותם כלים
למודעות עצמית ולוויסות רגשי.
איך מתבצע החיבור בין עולם הגוף והנפש
לבין עזרה של בעלי חיים ל
"החיבור בין הגוף לנפש מאוד מדבר אלי
ומאפשר עבודה מאוד עמוקה של שינוי ,ריפוי
וצמיחה .אני התוודעתי לחיבור הזה דרך
לימוד של מיינדפולנס ,וקורסים על ריפוי
טראומה דרך עבודה עם הגוף) (SEשלמדתי
בעצמי במרכז גוף נפש ,וגם דרך אהבתי
הגדולה לעולם הטבע והריקוד .כשאני רוקדת
אני מתחברת לגוף שלי ומביעה המון רגשות
ומשחררת מתחים ולחצים .העבודה עם בעלי
חיים מערבת המון מגע ,תנועה ויש בה הרבה
ממדים פיסיים וסומטיים ולכן היא מתחברת
מאוד לעולם הגוף־נפש".
לדעתך בדאי להמליץ לשלב שיעור קטן
בתחום שלך גם בבתי ספר?
"בטח ,ולא שיעור קטן אלא תכנית שנתית
מכיתה א׳ ועד ו׳ לפחות .את הספר ׳המסע
לשדונזיה׳ כתבתי בעקבות פיילוט של תכנית
כזו שערכתי בבית ספר יסודי רגיל ובבית ספר
יסודי לחינוך מיוחד .מתוך ההתנסות עם צוות
מחנכות ועם ילדים בגילאים שונים ,כתבתי
את הספר שבנוי גם כסדרה של מערכי שיעור
או סדרה של פעילויות לקבוצות טיפול ,וגם

מיועד לקריאה משותפת של הורה וילד בבית.
הספר מלמד ילדים לזהות את הכוחות שלהם,
וגם את השדונים ,ולרכוש כלים למודעות
עצמית ולאילוף שדונים )כלומר כלים
לוויסות רגשי ,התמודדות עם פחדים ,כעסים,
קושי בדחיית סיפוקים ,הימנעות ועוד(".
מי הדמות שבזכותה את ממשיכה להאמין
שהתהליך שאת עוסקת בו עובד ?
״המון דמויות  -בעיקר של מטופלים שלי ושל
הרבה מאוד אנשים שמשתמשים בקלפים עם
מטופלים שלהם ,תלמידים שלהם ,ילדיהם
האישיים ועם עצמם" ,אמרה" ,הפידבק
המרגש שהאנשים האלו נותנים לי כל הזמן
מעניקים לי המון סיפוק ואמונה שהכלים
שפיתחתי אכן יכולים לעזור".
יש לך דרך מסוימת שאת מעבירה למטפלים
שלך?
"העבודה שלי מאוד אקלקטית :אני משלבת
עבודה עם בעלי חיים ,קלפים טיפוליים ,דמיון
מודרך ,שימוש באומנות ,טכניקות של גוף
נפש ,מיינדפולנס ,עבודה בטבע ,סיפורים,
נשימות ,ניתוח חלומות ודימויים ,עבודה עם
מיתוסים ועוד".
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מה החלום שלךבתחום?
"לראות את השפה של ארץ יצורי הנפש
הופכת להיות שפה שגורה ושימושית אצל
הרבה אנשים ומגיל צעיר .אני פועלת על מנת
להכניס אותה כשפה רגשית בבתי הספר
היסודיים ובגנים ,להעניק את המתנות שיש
בה גם להורים שמחפשים דרך לשיח
משמעותי עם הילדים שלהם ורוצים כלים
להעצמת הילדים ומצד שני להצבת גבולות
והתמודדות עם אתגרים באופן חיובי
ומצמיח".

