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אפרת מעיינ – פ יכולוגית קלינית ,יוצרת שפת
"ארצ יצורי הנפש" וכותבת ה פר "המ ע לשדונזיה"
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"ארצ יצורי הנפש" הוא כלי טיפולי -חינוכי ,שפותח על מנת לייע לילדימ ,מתבגרימ
ומבוגרימ במע ההתפתחות הנפשי שלהמ,
לשפר את המודעות העצמית ,להבינ ולבטא טוב יותר את עצממ ,לחזק את הדימוי
העצמי ואת היכולת לוויות רגשי והתנהגותי.
זוהי שפה רגשית המייעת להתוודע באופנ מרתק לעולמנו הפנימי ,להכיר את מגוונ
הניגודימ והקולות הפנימיימ שבתוכנו ולאפשר דיאלוג ביניהמ .להתבוננ על דפוי
התנהגות וחשיבה מקובעימ ,ולגלות כוחות של שינוי ויכולת לטרנפורמציה.
הקלפימ מתאימימ לעבודה טיפולית ,אימונ ,חינוכ ,הנחיית קבוצות ,הדרכה ושיח
משפחתי ,ומתאימימ לשימוש עמ מגוונ גילאימ.
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מגוונ רעיונות לשימוש בקלפימ:
 {1הכרות בעזרת כוחות הק מ:
פורימ את כל כוחות הקמ באופנ גלוי ומזמינימ את המטופל /התלמיד לבחור אילו
כוחות קמ יש לו ,תוכ היזכרות במצבימ בהמ השתמש בכוחות אלו.
אפשר לבקש לבחור את כוחות הקמ שאת/ה מכיר היטב ויודע להשתמש בהמ ,כוחות
קמ שהפתיע אותכ לגלות שיש בכ במצבימ קשימ ,וכוחות קמ שהיית רוצה ללמוד
להשתמש בהמ  /לבטא אותמ יותר בחייכ .זו דרכ מצוינת להתחיל טיפול חדש או להתחיל
שנה חדשה  /קבוצה חדשה  /או פרויקט חדש – ממקומ של העצמה ,חיבור למשאבימ –
וגמ תוכ הצבת מטרות לאנ אני שואפ להגיע ולהתקדמ

 {2פתיחת שנה עמ קבוצה או צוות:
פותחימ את כל הקלפימ של הכוחות – כל משתתפ/ת בוחר איזה כוח קמ הוא מביא
איתו/ה לתחילת השנה הזו ואיזה כוח קמ היה רוצה לפתח ולטפח במהלכ השנה – בב
שיתופ
אחרי זה פותחימ את השדונימ :כל משתתפ/ת בוחר/ת איזה שדונ הוא הכי חושש שיפריע לו
השנה ואיזה שדונ עלול לחומ את יכולתו לפתח את אותו כוח קמ שבחר קודמ לכנ.
לקבוצה טיפולית או לכיתה של ילדימ  /נערימ :אפשר לעשות עבודה של "מעקב אחרי
השדונ" לאורכ כל השנה :להתחיל כבר במפגש הזה להכינ מחברת  /קופא עמ "בנק
רעיונות" איכ להקטינ  /להתמודד עמ השדונ המרכזי שאתה חושש ממנו .במהלכ המפגשימ
בהמשכ השנה להויפ בכל פעמ עוד רעיונ שעבד לכ .מדיי תקופה לבדוק מה מצב השדונ
הזה ובאיזה תכיימ ותחבולות אתה מצליח/ה להתגבר עליו .ובמקביל לבדוק מה
מעורר אצלכ את כוחות הקמ הנדרשימ לשמ ככ

שדונ הכע
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לדוגמא :אמ שדונ הביישנות או שדונ ההקטנה העצמית ,הוא השדונ שהילד הכי חושש
שיציק לו השנה :אז בכל פעמ שאני רוצה לענות על תשובה בכיתה ומתבייש  -מציעימ לו
לרשמ על פתק או למנ למורה בכדי שהיא תפנה אליו ,או להזכיר לעצמו שלא נורא אמ
יטעה וכד'.
אמ השדונ הוא שדונ הכע :הרעיונות יכולימ להתחיל מדרכימ לפריקת כע באופנ לא
פוגע כגונ :שק אגרופ ,לשבור מקלות וכד' ,ודרכימ להרגעה עצמית כגונ נשימה ,שטיפת
פנימ ,יבוב בחוצ...

חשוב להעצימ את הילד בכל פעמ שהוא הצליח להתמודד עמ השדונ שלו

 {3תעודת זהות לשדונ:
שדונימ נוצרו מתוכ הגנות מוקדמות ,דרכי התמודדות שיגלנו לעצמינו ,רגשות לא
מעובדימ שיצאו מפרופורציה ,וקולות ששמענו מהביבה הקרובה )הורימ ,מורימ,
נורמות חברתיות ועוד( .כל אלו הופכימ לשדונימ כאשר המ מובילימ לדפוי חשיבה
וקולות פנימיימ שמשתלטימ עלינו ומשכנעימ אותנו שהמ יודעימ מה נכונ לנו  -אבל
למעשה המ מזיקימ לנו אמ ניתנ להמ להמשיכ בככ.
על מנת להתמודד עמ השדונימ שלנו  -חשוב קודמ כל להכיר אותמ ,ואז ליצור איתמ
דיאלוג ,להתיידד איתמ או להקטינ אותמ ולשלוט בהמ .בכדי שנצליח לעשות זאת ,חשוב
שננה לזהות מה המקור שלהמ ,מה הרווח המשני שלנו מהמ ועל מה אנחנו צרכימ
לומר להמ תודה.
אחת הדרכימ להתחיל בתהליכ זה היא לצייר את השדונ ,לתת לו שמ אישי ולהכינ לו
"תעודת זהות":

3

 {4פרגונ ובניית אמונ  /גיבוש בקבוצה שכבר מכירה:
פעילות שמתאימה גמ לילדימ וגמ למבוגרימ שמטרתה חיזוק של קבוצה ,בניית אמונ
וגיבוש .הפעילות מתאימה לקבוצה שכבר מכירה )כיתה ,קבוצה טיפולית ,צוות ,קבוצת בני
נוער ,משפחה ועוד( פורימ את כל קלפי כוחות הקמ גלויימ
* כל משתתפ/ת בוחר כוח אחד שהוא/היא מביאימ לקבוצה הזו ,וכוח אחד שהמ מקבלימ
מהקבוצה .לאחר מכנ עושימ בב שיתופ .מומלצ לרשומ את כל הכוחות על בריטול גדול,
או על פתקימ ולהכנימ לקופא משותפת ,תחת הכותרת "אוצר הכוחות הקבוצתי שלנו
* כל משתפ/ת בוחר כוח אחד שהוא/היא מכירימ אצל מי שיושב לימינו ואז עושימ בב שבו
משתפימ ומבירימ איכ מתבטא הכוח הזה אצל האחר
בהמשכ )אולי בפגישה הבאה( אפשר גמ לבדוק איזה שדונימ חוגגימ בקבוצה שלנו ,או איזה
שדונימ הקבוצה מפעילה אצל כל אחד מהמשתתפימ )במקרה שה אני מציעה שכל אחד
יבחר לעצמו ולא שיתנו אחד לשני  -על מנת לא לפגוע ולהעליב( .את השדונימ שבחרו -
אפשר להכיר טוב יותר על ידי ציור של השדונ האישי ,והכנת תעודת זהות עבורו מתוכ היומנ
האישי של ארצ יצורי הנפש.
אפשר גמ לשאול מהצד השני  :איזה שדונימ הקבוצה עוזרת לי לאלפ או להתגבר עליהמ?
בכל מקרה אני ממליצה ליימ את הפעילות הזו בבב שבו כל משתתפ מפר איזה כוח
קמ יש בו שיייע לו להתמודד עמ השדונ שלו
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 {5פרדה מחבר קבוצה  /מורה  /מדריכ:
כל משתתפ בוחר כוח קמ שבזכות הקשר עמ אותו אדמ הוא גילה על עצמו ומפרכל
אחד בוחר כוח קמ שהיה רוצה לתת במתנה למי שנפרד

הכוח להתחיל
דברימ חדשימ

הכוח להיפרד ולשחרר

" {6פתיחה עיוורת":
תרגיל נפלא להכרות ,שבירת קרח בקבוצה ,גיבוש צוות או יציאה ממקומ תקוע בתהליכ
טיפולי פרטני או קבוצתי .מתאימ גמ למפגש משפחתי ,מעגל של חברות/רימ ועוד.
לפרוש את קלפי השדונימ וקלפי כוחות הקמ באופנ נתר )כאשר הצד האחורי כלפי מעלה(
ולבחור באקראי אחד מכל וג .כל משתתפ רואה איזה שדונ ואיזה כוח קמ יצא לו ומפר
האמ הוא נפגש בהמ לאחרונה ובאיזה אופנ )שדונ שאני מכיר אצלי או אצל אחרימ בביבתי(,
או אמ היה זקוק להמ וחרו לו.
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 {7רטרו פקטיבה :ניתוח של אירוע שהתרחש ע"י בדיקה
משותפת עמ הילד /המטופל )מתאימ גמ לחקר אישי
ולהתבוננות פנימית אצל מתבגרימ ומבוגרימ(
* אילו שדונימ השתלטו עליכ בזמנ האירוע?
* איזה כוחות קמ הפעלת על מנת לשפר את המצב?
* באיזה כוחות קמ היה ניתנ להשתמש בכדי להתמודד טוב יותר?
דוגמאות לאירועימ :ויכוח עמ מישהו מהמשפחה ,מריבה עמ חברימ ,קושי בהכנת שיעורי
בית או מטלות בעבודה וכדומה.

The imp
of comparisons
ההשוואות
שדונ

 {8יכומ משפחתי  /קבוצתי  /כיתתי של השבוע ,והכנה
לשבוע הבא:
כל בנ משפחה /תלמיד  /חבר קבוצה  -בוחר באיזה כוחות קמ הוא /היא השתמשו
בשבוע שחלפ ,ואיזה שדונימ ניו או הצליחו להשתלט עליו/ה ומשתפ את כולמ.
לאחר מכנ ,כל אחד בוחר קלפ אחד מכוחות הקמ" :הכוח שהיתי רוצה לזכור
להשתמש בו בשבוע הקרוב"
וקלפ אחד של שדונ" :עמ איזה שדונ אני צריכ להזכיר לעצמי להתמודד השבוע".
אפשר לתלות את קלפ הכוח והשדונ במקומ גלוי בבית /בכיתה וככ מי שבחר אותמ יוכל
להזכיר לעצמו במהלכ השבוע ,או שבני משפחה /תלמידימ אחרימ יוכלו להזכיר לו
)באופנ מפרגנ ולא ביקורתי!!( לדוגמא" :אתה זוכר שרצית להשתמש יותר בכח לעצור
ולהירגע?...אולי כדאי להשתמש בו עכשיו"...
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 {9השלט של השדונימ  -תרגיל שמחזק את היכולת לווי ות
רגשי:
המטופל או הילד בוחר את השדונ שהכי מציק לו בתקופה האחרונה ,ואז מוזמנ לצייר לו
שלט ,עמ כפתור פלו ומינו ,ועמ ערוצימ נופימ של כוחות קמ .השלט שאפשר להגביר
או להחליש את העוצמה של השדונ או להעביר ערוצ לערוצי כוחות הקמ
* לבדוק :מה מאפשר לכ ללחוצ על השלט ולהפעיל את כוח הקמ? מה מאפשר לכ
ללחוצ על השלט ולנטרל את השדונ?

 (10יכומ שנה בצוות או כיתה או קבוצה ,עמ ארצ יצורי
הנפש:
 .1למלא את הדפ " -מה א פתי ב ל הכוחות השנה"
 .2לשתפ ולהגיב ,להעניק כוחות אחד לשני  -כוחות שראינו אחד אצל השני
 .3ליצור בעזרת כל מרכיבי הקבוצה :ברי טול גדול או קופ א  /ל ובהמ או פימ
את כל הכוחות של כולמ באמצעות רישוממ על פתקיות
 .4לשוחח על החזונ או התוכניות לשנה הבאה :איזה כוחות נחוצימ לכל אחד ולצוות
לשמ הגשמת החזונ הזה?
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מה א פתי ב ל הכוחות שלי השנה?
* כוח ק מ שהפתיע אותי לגלות שיש בי מתוכ תהליכ שעברתי
השנה בעבודה  /בצוות  /בקבוצה
* כוח שגרמ לי הנאה
* כוח ק מ שאני גאה בו
* כוח שעזר לי לה תדר עמ אחרימ בצוות או בקבוצה
* כוח ק מ שגיליתי על עצמי בזמנ משבר או התמודדות עמ
מצב קשה
* כוח שאני צריכ/ה עכשיו בשביל להגשימ חלומ
* כוח שנזכרתי בו בזכות השראה של מישהו אחר
* כוח שעזרתי למישהו אחר לגלות על עצמו
* כוח שגיליתי בי מתוכ ההשתתפות בקבוצה  /בצוות הזה
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