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* לבחור כוחות קסם שעוזרים לי להתמודד עם המצב:
לדוגמא :כוח האומץ ,הכוח להתגבר על קושי ,להתאושש ממשבר ,כוח החברות והשיתוף ,הכוח להרגיש שייך ,הכוח להירגע,
לדבר במילים על מה שמרגישים ,כוח היצירתיות ,לחשוב על דברים מזוית אחרת ,לתמוך באחרים שקשה להם ,הכוח
להתגבר על פחד ,הכוח לבקש עזרה.
* אם למישהו קשה למצוא כוחות בתוך מצב מצוקה ,אפשר לבקש ממנו לבחור כוחות שראה אצל אנשים סביבו ,או כוחות
שהיה רוצה .עצם היכולת של אדם לזהות כוחות אצל אחרים  -מעודדת היזכרות במשאבים הקיימים בתוכו ומעידה על
היכולת הפוטנציאלית שלו להתחבר אליהם.
חשוב לעודד את המשתתפים לשים לב לתחושה בגוף כאשר כוח הקסם הנ"ל נמצא – זה מאפשר להפעיל את מערכת
העצבים הפרה-סימפטטית (החלק המרגיע של מערכת העצבים המרכזית) וגם עיגון גופני של משאבים נפשיים וכך
הם יכולים להיות יותר זמינים בהמשך

* לבחור את השדונים שהכי קשה לי להתמודד איתם עכשיו:
לדוגמא :פחד ,חרדה ,דאגה ,כעס ,כיווץ וקיפאון (הקטנה עצמית) ,חוסר אמון ,שיעמום ,בושה ,חוסר אונים ,ייאוש ,עצב
(אפשר לפרוס רק את השדונים שנראים לנו רלוונטים כרגע שעליהם חשוב לעבוד ,או לתת לכל אחד לבחור מתוך כל המגוון.
לילדים קטנים יותר מתאימה האפשרות הראשונה)
את השדון מומלץ לצייר ,להציג ,לתת לו שם .תהליך זה מאפשר החצנה והרחקה ומחדד את יכולתנו להבין שיש בנו
עוד חלקים חוץ מהרגשות הקשים הטבעיים והפחד שמשתלט עלינו בזמני לחץ ואיום.

* לכתוב על פתקים או על בריסטול משותף מה השדונים גורמים לי להרגיש:
חולשה ,כאבים בגוף ,כיווץ ,קוצר נשימה ,חוסר ביטחון ,רעד ,הזעה ,גוש בגרון /בבטן
חשוב לשוחח עם המשתתפים בפעילות ולהסביר שהרגשות אלו טבעיים וקשורים למנגנון הישרדותי שנועד להגן עלינו

* קלפי התמודדות  -כלים איך לעורר את הכוחות :
כל משתתף יקבל קלפים ריקים (ניתן להכין אותם מבריסטולים) שהוא ימלא מתוך בדיקה אישית מה
עוזר לו לעורר את כוחות הקסם שלו
לדוגמא :הרפיה ,פריקה ,תפילה ,שיתוף מילולי ,חיבוק ,הבעה (ביצירה /כתב) ,משחק ,להיות עם אנשים שאני אוהב  /סומך
עליהם ,היכולת לשמור על עצמי (להקפיד להיות ליד מרחב מוגן) ,להיות עם בע"ח אהוב ,לטפל במישהו אחר שזקוק לי,
להוציא כעסים באופן לא פוגע...

* שיתוף בקבוצה של כל מה שבחרתי והכנת "בנק רעיונות קבוצתי ,כיתתי או משפחתי" לדרכי
התמודדות

הצעה לפעילות יצירתית עם ילדים במצבי לחץ:
החומרים :מסכות ריקות מוכנות מקרטון או בריסטולים חתוכים שכל משתתף יכן מהם מסכה ,צבעי פנדה  /גועש ,מגוון
חומרים להדבקה על המסכות כגון נוצות צבעוניות ,שיפודים ,צמר פלדה ,נצנצים ,צמר גפן  ,חוטי צמר צבעוניים
יצירה :להזמין כל ילד לצייר את שדון הפחד שלו על מסכה וכוח קסם שעוזר להתגבר עליו  -על מסכה אחרת או על הצד
השני של אותה מסכה
כל אחד בוחר את המשפט שהשדון שלו אומר והמשפט שכוח הקסם אומר
משחק :חצי קבוצה לובשים את המסכה כך ששדון הפחד גלוי והחצי השני כך שכוח הקסם גלוי .כל אחד נכנס לתפקיד שהוא
מגלם – אומר בתורו את המשפט שלו ומראה לקבוצה את התנועה שלו כאשר הוא שדון  /כאשר הוא כוח קסם .חשוב לעודד
את הילדים לתת לשתי הדמויות ביטוי גופני תנועתי וביטוי קולי
אחרי הצגת הדמות אפשר לתת כמה דקות שבהם כוחות הקסם "נלחמים" בשדונים ואז להפוך את התפקידים בין הקבוצות.
או :כל פעם ילד אחר בוחר להיות כוח הקסם ומזמין חבר בקבוצה להציג את שדון הפחד שלו .בתור כוח קסם הוא הופך
ל"לוחם אור" וצריך להמציא פטנט יצירתי איך לנצח את השדון
* חשוב להקפיד מראש על כללים ברורים לכך שזה משחק ולא מלחמה אמיתית

סיכום :שיתוף איך הרגשתי בכל אחת מהדמויות

הרציונאל לפעילות:
מצב איום ומתח מתמשך מייצרים חוויה של חוסר אונים וגורמים להצטברות של אנרגיה עיצבית מיותרת במערכת העצבים
המרכזית .במצב זה יש קושי לגוף להשתמש במערכות הרגיעה הטבעיות שלו ולהפעיל את המערכת הפארה -סימפטטית
שתפקידה להרגיע .ההזמנה להיות "לוחם שדונים" ולתת ביטוי גופני דרך תנועה וקול לכוחות ,מאפשרת פריקה של מתח
באופן משחקי וחוויתי ,וחוויה של קומפטנטיות (מסוגלות) כ"תרופה" לחוסר האונים (אני לא יכול להילחם בטילים של החמאס
או במישהו חזק ממני שפגע בי – אני יכול להילחם בשדונים שלי) .המלחמה המשחקית בשדון מעודדת שחרור של אנרגיית
לחימה טבעית המתעוררת בגוף בזמן של איום  -כחלק מהתגובה האוטומטית שנקראת "הילחם או ברח" שהמוח מפעיל על
מנת להגן על חיינו .פעמים רבות במצבי איום  -אנרגיה זאת נתקעת בגוף עקב תחושת חוסר אונים שעלולה להוביל למצב
אוטומטי של קיפאון ואפילו חוסר יכולת לזוז .השלמת תגובת הלחימה או הבריחה ,דרך דמיון או משחק מאפשרת שחרור
ופריקת המתח העצבי מהגוף  -מה שמסייע מאוד להתגבר על הטראומה ולהחזיר את המערכת הפסיכופיזית לתפקוד נורמלי
ותקין.
כמו כן ,הבעה דרך יצירה מאפשרת עיבוד לחוויות קשות שהילדים עברו ,ושימוש גם בכלים של הומור ויצירתיות – כל אלו
מאפשרים להשתחרר ממצבים של קיפאון וחוסר אונים הנוצרים עקב המתח המתמשך .היכולת ליצור את הפחד שלי (לצייר /
ליצור את השדון) ולהציג אותו מאפשרת חוויה של שליטה על רגש שבדרך כלל אינו נשלט .כך אנחנו מעודדים את הילד
להחצין את הפחד שלו  -לתת לו שם וצורה ,ובאופן הזה ליצור מרחק מסוים בין האני הבריא והמתמודד לבין הרגשות הקשים
שמשתלטים עליו ומנסים לנהל אותו.
היכולת להחליף בין הצד הטוב של המסכה (כוח הקסם) לצד הרע (השדון) ,מעבירה לילד מסר שיש הרבה מצבים שבהם הוא
יכול לבחור איך להרגיש ובעיקר שיש לו כלים לעורר את כוחות ההתמודדות שלו .כמו כן – המעבר בין הפחד לרגיעה – מתוך
תשומת לב ומודעות (מיינדפולנס) מאפשרת פנדולציה (תנועת מטוטלת) שמאוד מסייעת בפריקת מתח עיצבי ובהרגעה
מומלץ להרחיב בקריאה על כך בספר של ג'ינה רוס "מעבר למערבולת הטראומה ואל מערבולת ההחלמה"

