משלוש יוצא אחד  -טיפול שיאצו בארבע ידיים
עבודת גמר  -גלי שטיין ודפנה עפרון
הקדמה
חברתי א´ ללימודי שיאצו בשנה ב´ ,התקשתה לבצע את משימות התשאול
שנתבקשנו לעשות .הצעתי לה להצטרף אליי במהלך התשאול של מכרה
חולת קרון .מהלך התשאול היה חלק וא´ מצאה ששד התשאול לא נורא כל
כך .השיחה קלחה והמידע שהצטבר היה מעניין ומועיל .בשלב מאוחר יותר
נשאלה השאלה מי מאתנו תטפל? עלה בדעתנו שאולי פשוט נטפל בה שתינו
במקביל.
אני עשיתי אבחנת הרה וא´ עשתה אבחנה ביד ולאחר מכן התחלפנו כדי
לוודא שאכן המסקנות הן משותפות.
את הטיפול עשינו לפי מהלך הקטה וחילקנו בינינו כך שאני טיפלתי ברגליים
ובכפות הרגליים וא´ טיפלה בידיים ובראש .העבודה על הגפיים היתה על
אותו צד בכל פעם )רגל ימין מול יד ימין ויד שמאל מול רגל שמאל(
המטופלת התמסרה לטיפול באופן מוחלט ומצאה שהיה לה מאוד נעים לחוות
מגע משותף של שני אנשים .החוויה של א´ ושלי היתה מאוד חזקה ואפילו
מרגשת .היה משהו באופן הטיפול הזה ובמטופלת המסוימת הזו שעורר
בשתינו רגשות עזים של שיתוף ,קרבה וחמלה .במבט משועשע גם דימינו
את הטיפול לשמיים וארץ )הבדל הגבהים בינינו הוא כזה שמקרב את א´ על
 185הסנטימטרים שלה לשמיים ואותי על  148הסנטימטרים שלי לארץ(.
הטיפול של שני מטפלים במטופל אחד נחרט בזכרוני כנסיון מוצלח מאוד ,מה
גם שנזכרתי שכשנה לפני כן ,כשנתפס לי הצואר באורח קשה ביותר ,מה
שעזר לי בסופו של דבר היה טיפול משותף של רפלקסולוגית ומטפל בתנועה.
)היא ברגליים והוא באזור צואר ,גב עליון( .מכיוון שהעבודה באמצעות דיאלוג
היא דרך אהובה עליי בתחומים רבים ,רציתי לחזור על הנסיון ועלו בדעתי
שאלות שונות שראיתי לנכון לבדוק אותן .הצעתי לא´ להצטרף להרפתקאה
משותפת ,אבל מכיוון שלא היתה פנויה חיפשתי שותף אחר ובגלי מצאתי
שותפה מושלמת –ראשית בגלל יחסי הידידות בינינו ,האמון שאני נותנת בה
כמטפלת וגם הסקרנות ,ההרפתקנות ,היצירתיות ורוח המשחק והאילתור.
למותר לציין שעבודה משותפת דורשת קרבה בין שני המטפלים ויכולת
אינטואיטיבית להבין את הכוונות של האחר שגם התפתחה והשתכללה תוך
כדי תהליך העבודה.
יצאנו לדרך כאשר השאלות המרכזיות שהעסיקו אותי היו 'שאלת הערך
המוסף' – האם יש יתרון לטיפול בארבע ידיים ואיך מגיעים להבין מהו ומה
הייחוד בטיפול מסוג זה ,או שאולי עצם האינטנסיפיקציה די בה כדי להעצים
את היכולת הטיפולית .השאלה השניה היתה שאלת 'אובדן האינטימיות' –
בטיפול של אחד על אחד נוצרת אינטימיות שלעיתים היא נכונה למטופל
ולמטפל ולעיתים היא דחוסה ותובענית מדי – מה קורה כאשר יש שני
מטפלים? האם זה מקנה יותר בטחון למטופל להרפות ולהסיר מחסומים או
אולי ההיפך?
דפנה
הכל התחיל מזה שרציתי להיפטר מעבודת הגמר בשיאצו .היו לי כמה
רעיונות שבלי  dead lineהתקשיתי ליישמם .באימון קיטידו משותף העלתה
דפנה את סקרנותה לחקור ולנסות ולטפל בשיאצו בזוג .היא נראתה רצינית
ונחושה והחלטתי לקפוץ על ההזדמנות ולהיפטר מהעול.
מכאן התחיל מסע ארוך ומעניין מלא תלאות ,גילויים והמצאות .התחלנו
בהשערות וברעיונות ובנסיון להכיר זו את מגעה של זו ואחר כך התחלנו
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לטפל בזוג .הטיפולים לא היו תמיד הרמוניים ,אבל עם הזמן למדנו זו את זו
והגענו לטנגו משותף שככל שאנחנו נכנסות אליו יותר ,עולים יותר רעיונות,
שאלות ומחשבות.
האופי ודרך החשיבה השונה שלנו מוביל למקומות מענינים .אני עוד לא
יודעת להצביע על יתרונות ברורים בעבודה של זוג מטפלים על המטופל ,אך
אין לי ספק שלי כמטפלת זה נותן רעיונות חדשים ותחושה של יצירה חדשה
בשיאצו.
גלי

משלוש יוצא אחד
טיפול בשיאצו בארבע ידיים
א .בשלב ראשון הכנו רשימה אסוציאטיבית ארוכה לגבי אפשרויות שעולות
מהשילוב של שני מטפלים .רשימה זו שמשה לנו בסיס נתונים אליו חזרנו
ובכל טיפול התייחסנו לרעיונות מתוכה .במהלך הטיפולים כתוצאה ממסקנות
העבודה ,התארכה הרשימה מצד אחד וחלק מהרעיונות הראשוניים נפסלו.
אפשרויות לטיפול בשניים:
מיקומים
•
•
•

•
•
•

למעלה/למטה – אחד מטפל בידיים ,שני ברגליים /אחד מטפל
בראש ,שני בכפות הרגליים
סימטריה מולית – אחד עובד על רגל שמאל והשני על רגל ימין
בהתקדמות מתואמת
סימטריה אלכסונית -אחד עובד על יד ימין ,השני עובד על רגל
שמאל .ההתקדמות מתואמת )פלמינג/עבודת אגודלים על
מרידיאנים(
הקבלה בעבודה על מפרקים
קונטרה במניפולציות אלכסוניות – מתיחה של יד מול מתיחה של
רגל
אבחנה משותפת – אחד בהארה ,השני ביד

נקודות מוצא להתייחסות
•
•
•
•
•

שמים וארץ
עבודה על זוגות מרידיאנים – מטפלים במקביל בזוגות מרידיאנים
באותו אלמנט )לדוגמא Luו  LI, Kidו (Bl
מטפל אחד תומך בג´יטסו ושני מטפל אקטיבית בקיו
טיפול אקטיבי במקביל בקיו ובג´יטסו – מטפל אחד מטפל במרידיאן
שנמצא בג´יטסו והשני במקביל במרידיאן שנמצא בקיו.
סטטי ודינמי – אחד תומך באופן סטטי והשני מטפל דינמית),בלי
קשר למרידיאנים(.

אפשרויות ייחודיות לשניים
•

עבודה עם בסיסים ותמיכה שונים – כאשר גופו של המטופל נתמך
בחלקים נרחבים יותר על ידי גופו של המטפל .לדוגמא – בית חזה
מונח על ברכי המטפל ,ראש מונח על רגל.
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•
•
•

היפוך ושינוי מנחים )ע'י המטפלים(.
עבודה משולבת על קומבינציות של נקודות
סוגים שונים של טיפול – טכניקות של טיפול שאיכותן מקורבת לזן
שיאצו אבל הן לאו דווקא מתוך הרפרטואר המוכר לנו מלימודינו.

ב .בשלב שני החלטנו על תהליך העבודה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

 3טיפולי פיילוט
טיפול אחת בשניה
הסקת מסקנות ביניים
בניה של קאטה/מערכי טיפול
 3טיפולים במטפלת שיאצו מנוסה
התנסות של כל אחת מאתנו בטיפול על ידי זוג )עם אותה
המטפלת(
 3טיפולים במטופל אנונימי עם בעיה

)שלבים  6ו 7-טרם יצאו אל הפועל(
ג .תוך כדי עבודה הקפדנו לערוך סיכום של כל אחד מהטיפולים ,להעלות את
השאלות והמסקנות ולהיערך לטיפול הבא בהתאם.
הטיפולים הראשונים נועדו להיכרות ובדיקה של העבודה בשניים .תוכננו
שלושה ובוצעו למעשה חמישה .בעקבותיהם עלו מספר שאלות:
•

•

•

למי מתאים טיפול על ידי שני מטפלים ולאורך כמה זמן )משך
הטיפול ורצף טיפולים( .מסקנה זו נבעה מתגובות שונות של
מטופלים :מטופלת אחת אמרה שהאינטנסיביות וחוסר היכולת
לעקוב מה קורה במהלך הטיפול עזרה לה להשתחרר ולוותר על
השליטה .מטופלת אחרת הביעה תחושה של פיזור יתר בתחילת
הטיפול.
מה הייחוד של עבודה בשניים לעומת עבודה באחד? האם חייב
להיות מצב שהעבודה משלימה אחד את השני או שאפשר שפשוט
המגע של ארבע ידיים באזורים שונים )עם או בלי מרידיאנים(
נותן ערך מוסף  .עם חלק מהמטופלים העבודה בשניים אפשרה
יותר נינוחות וחלק הסתגרו בעקבותיה.
חלוקת הקשב  -למי שמים לב? למטפל השני? למטופל? האם
אפשר לסנכרן ביניהם?

האם ההקשבה בין המטפלים באה על חשבון המטופל?
•

•

מהו לחץ שווה כששני מטפלים עובדים במשותף? איך אפשר
'לעשות יותר זן'?  -איכות המגע השונה של שתינו .בעבודה
בסימטריה מולית הורגש הבדל בין המטפלים ומהר מאוד מצאנו את
עצמנו מנסות לתאם את סוג המגע.
הייתה קצת תחושה של 'על שולחן הניתוחים' גם מצד המטופלים
וגם מצדנו ,מכיוון שבטיפולים הראשונים נעזרנו במלל כדי לתאם
בינינו.

המסקנות העיקריות משלב זה היו:
•

הצורך בתיאום מבלי להזדקק למלל והצורך בתיאום איכות המגע.
החלטנו לנסות להיות במצב שאחת מאתנו מובילה והשניה מובלת
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•
•
•
•
•

וכן להקפיד על קשר עין כמה שיותר רציף בינינו .בתחילה זה נעשה
באופן קצת מכני ועם המשך העבודה המשותפת ,כמו בהרבה
תהליכים של לימוד בשיאצו ,הדבר הפך לחלק מסגנון העבודה
ונטמע לתוכה .השמירה על קשר עין גם אפשרה הקשבה יותר
עמוקה למטופל ושמירה על מצב רחב וקולט יותר של שתינו
כמטפלות.
עלה הצורך בהתבוננות מעמיקה במטופל לפני התחלת הטיפול
טיפול בשניים הוא מאוד אינטנסיבי למטופל – יכול להיות שעדיף
שיהיה חלק מתכנית טיפולים 'רגילה' )על ידי מטפל אחד(
העבודה בשניים עלולה לגרום לבלבול אצל המטופל שבמקרה
הטוב יביא לעזיבה מוחלטת ובמקרה הרע יוביל לכיווץ מוחלט
עדיפה עבודה לא נקודתית מדי אלא יותר רחבה )לאו דווקא
בהתיחסות למרידיאנים(
עדיפות להתחלת הטיפול בתיאום וסימטריה והתפצלות לאחר
מכן כדי לא לגרום למטופל תחושת פיזור יתר

ד .ההחלטה לטפל האחת בשניה נבעה מהצורך להכיר יותר לעומק את סוג
המגע וסגנון העבודה של השניה .שלב זה אפשר לנו גם להגיע למצב שבו
אנחנו מתאמות את מידת הלחץ והוביל לפיתוח של טכניקות והמצאות
חדשות שהתאימו לעבודתנו המשותפת.
מהטיפול אחת בשניה למדנו על איכות המגע וסגנון העבודה .התנסות זו
תרמה ליכולת לתאם בינינו.
ה .בשלב הבא החלטנו לטפל במטפלת זן שיאצו מנוסה כדי לקבל משוב יותר
מקצועי וכזה שגם מתבסס על היכולת להשוות את ההבדלים בין טיפול זן
שיאצו של מטפל אחד וטיפול בשניים .במקביל קרה גם תהליך שבו הרשינו
לעצמנו לפתח ולהשתמש באלתורים והמצאות ,כאשר מה שהתפתח הוא לא
רצף של קטה מסודרת אלא מעין סגנון שהתבסס על שילוב של זן שיאצו
ושימוש בטכניקות שהמצאנו )או ששאבנו ממקורות שונים( .טכניקות אלו
מפורטות בהמשך ויש בהן מן הערך המוסף בגלל שאפשר לבצען רק בשניים.
בשלב זה גם יכולנו כבר להסתמך פחות על קשר עין היות והיכולת להקשיב
אחת לשניה ולמטופל השתכללה.
טכניקות שנוסו:
•

•
•

•
•
•

ניסיונות שונים של עבודה בתמיכה מלמטה – יד שטוחה בתמיכה
סטטית או בעבודה דינמית מתחת לחלקים שונים והיד השניה
בעבודה או בתמיכה מלמעלה ולאו דווקא על אותו חלק גוף .לדוגמא
– כף יד אחת מתחת לגב תחתון והשניה עובדת על איזור
הארה/בית חזה ,תמיכה בסימטריה על הגפיים.
תמיכה וזחילה במקביל מלמטה ומלמעלה – עבודה על
ראש/צואר/בית חזה במקביל לעבודה על כפות רגליים.
בשכיבה על הגב  -מתיחות מכיוונים מנוגדים של הגב .לדוגמא -
אחד מותח מעל הראש כלפי מעלה והשני כלפי מטה באיזור
הרגליים.
עבודה על נקודות שו תוך כדי מתיחת גב תחתון ולסירוגין -
מתיחה ואחריה לחיצה וכן הלאה.
היפוך המטופל היה מסורבל ולכן לא המשכנו לנסותו.
הפיכת המטופל מהבטן לצד – הנחת יד המטופל בצד אליו
מתגלגלים לצד הראש וגלגול עם מנוף של מטפל אחד באזור האגן ,
מטפל השני תומך באזור הגב והראש .היפוך המטופל היה מסורבל
ולכן לא המשכנו לנסותו.
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•

תמיכות לגוף המטופל שמתאימות למרידיאנים שונים  .לדוגמא -
מטפלת אחד מניחה את הראש ובית החזה של המטופל על ירכיה
בישיבת שוקיים והמטפלת השניה מכופפת את הרגליים של
המטופל לעבר בטנו .מתקבלת מעין תנוחת עובר שהתאימה מאוד
לטיפול במרידיאן הריאות .מתוך העבודה הזו פיתחנו מודל של
עבודה על מרידיאנים בתמיכות שונות ,אבל בהמשך לתפיסת רוחב
הטיפול ,העדפנו לאמץ את התנוחה  -ולא בהכרח לטיפול
במרידיאנים אלו או אחרים.

תנוחת העובר
•

מטפל אחד תומך בג´יטסו והשני מטפל בקיו.

•

עבודה בהצלבה

תמיכה ברגל בצד אחד ועבודה על רגל שניה במקביל.
•
•

•

סימטריה אלכסונית  -עבודה על יד ימין מול רגל שמאל של
המטופל ולהפך.
סימטריה מולית  -רגל מול רגל ויד מול יד ,שני צידי הגב .במקרים
מסוימים הדגיש את ההבדל בינינו כמטפלות ובמקרים אחרים
טשטש אותם.
תמיכה משותפת

יד של מטפל על יד של מטפל ועבודה בשתי הידיים הנותרות.
•

דחיסות

לחץ ומשקל במקביל מלמעלה ומלמטה בעיקר על איזורי הגב ,חיבור הרגל
לישבן ורגליים.
•

•

•

•

פינג פונג – מעין 'שאלה ותשובה' בעיקר בעבודה על נקודות שו
וג´יאג´י לאורך הגב  .מטפל אחד לוחץ באזור גב תחתון ואחריו
המטפל השני לוחץ בגב עליון וכן הלאה תוך כדי התקדמות אחד
לעבר השני.
'מפוח' – פתיחה של אזור מכווץ על ידי כיווץ על כיווץ – לחיצה
משני צדדים על אזור מסוים )בעיקר בית חזה( כדי לאפשר פתיחה
יותר משמעותית של האזור .מתיחה לעומת כיווץ של מרידיאן.
הדימוי שעמד לנגד עינינו היה של קפיץ שלאחר שנדחס ונעזב
נוצרת פתיחה משמעותית ששומרת על גמישות )לעומת מתיחה של
קפיץ שעלולה ליצור נוקשות מסוימת(
טלטול על ציר רוחב וציר אורך  -במנח שכיבה על הבטן )על פי
רוב בסיום המנח( ,תמיכה משני עברי המטופל וטלטול בקצב אחיד,
מאזור גב תחתון ,לכיוון רגליים וגב עליון וסיום בתמיכה משותפת
בגב תחתון .במנח שכיבה על הגב .על ציר האורך – במנח שכיבה
על הגב ,טלטול קצוב על ידי תמיכה באזור כתפיים מול כפות
רגליים.
מדידות – מתיחת קוים באזורים מקבילים לבדיקת סימטריה
ואסמיטריה – שרטוט קוי מתאר המדגישים את תחושת החוץ
והפנים של המטופל.

חשוב!!
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קשה להבין טכניקות עבודה בטיפול על ידי תיאור מילולי ולכן בחרנו לצרף
סרטון שערכנו .כמו כן נשמח להדגים על או בפני בודק העבודה את עבודתנו
המשותפת.
ו .התגובות של המטופלת היו נלהבות מאוד ,למרות שחלק מהניסיונות
שנעשו עליה מצאו חן בעיניה יותר מאחרים .היא אהבה מאוד את התמיכות
מתחת לגוף והרגישה שהיא מאבדת אורינטציה לחלוטין .היא לא התלהבה
ממתיחות של הידיים והצוואר .היו גם שלבים של צחוק  ,שהוריד קצת ממטען
הרצינות התהומית שמתלווה לטיפול.
ז .השאלות שנשאלו בשלב זה הפכו יותר מהותיות ופחות טכניות – מצאנו
את עצמנו מתחבטות בעצם בשאלות שנוגעות ליסוד המחבר בין השיאצו לזן
וכיצד הוא בא לידי ביטוי בעבודה בזוג :
•

•

•

כשמדובר בדיאלוג בין שניים – מה תפקיד היד התומכת? מה
תפקיד התמיכה? ובהיבט טכני  -האם התמיכה יכולה להיות
משותפת ואז יהיו שתיים או שלוש ידיים עובדות? מה המשמעות
של פתרון מסוג זה?
התמודדות עם הקושי להרגיש את ההשפעות של המטפל השני
ומה מרגיש המטפל השני )על אף הקשר – אין אפשרות לחוות את
מה שהמטפל השני מרגיש אצל המטופל( .מצב זה יכול לקרות גם
בטיפול של אחד על אחד כאשר לא יודעים בדיוק מה חווה המטופל.
האם ההקשבה אחת לשניה והנגיעה ביותר מקומות במקביל
מאפשרת שינוי יותר משמעותי?

שאלות שעלו לאורך הדרך ולא נבדקו עד הסוף:
טכנית -
•

•

מנח צד – באחד מהטיפולים הראשונים שעשינו יחד ,החלטנו על
מנח צד .בדרך הטבע ,מכיוון שהמנח לא סימטרי ,נוצר מצב של
חוסר בהירות לגבי מי עושה מה ואיך זה מתחבר ביחד .מה גם
שהמטופל במקרה זה היה מאוד נוקשה ומוחזק ,כך שהפוקוס לא
היה על דרך העבודה המשותפת .סוגיית העבודה המשותפת במנח
זה ,נותרה לא פתורה.
טלטול באוויר -גילינו שהטלטול על ידי שתינו היה מאוד נעים
למטופלים .כנראה שהתמיכה משני כיוונים תוך כדי טלטול הייתה
יותר משמעותית מאשר כשמטפל אחד מטלטל .עלתה השאלה איך
ירגיש המטופל בטלטול כאשר הוא באוויר ,מוחזק על ידי שתינו.
מצאנו שדחינו ודחינו את הניסיון הזה ,כנראה מתוך חשש 'לשבור
את הכלים' באורח קיצוני מדי .משלב מסוים גם היה קשה לנו לבצע
מניפולציה שכזאת בגלל הריונה המתקדם של דפנה .עלה בדעתנו
שייתכן שזה מתאים יותר לילדים שהם קלים יותר ומתורגלים
ב'שמיטת הקרקע' מתחת לרגליהם )= נישאים על הידיים(

רעיונית -
•

סולו – משלב מסוים בתהליך העבודה ,דימינו לעיתים קרובות את
הטיפול המשולב לריקוד ,מעין טנגו מורכב סביב נושא .דימוי זה
הוליד את השאלה האם יש מקום לעבודת סולו במהלך הטיפול,
כאשר מטפלת אחת ממשיכה כיוון עבודה והשניה צופה  ,או אפילו
עוברת לטפל במטפלת השניה תוך כדי עבודתה .עשינו מספר
נסיונות קצרים כשמטפלת אחת נשארת סטטית והשניה ממשיכה
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•

במקביל בעבודה דינמית ,אבל לא שכללנו את הנושא.
ההחלטה לנסות עבודה בשניים על מטופל אנונימי עם בעיה
ספציפית עוד לא יצאה לפועל ואנחנו שמחות על האפשרות
להמשיך ולחקור את הנושא ,גם לאחר הגשת העבודה.

תגובות של מטופלים :
התגובות של מטופלים שונים היו מגוונות ומפורטות בדוחות הטיפול.
ח .נראה היה לנו שזה מחזיר אותנו בכל פעם לשאלה הבסיסית – למי
מתאים טיפול מסוג זה? איבוד השליטה והאורינטציה יכול להיות מבורך
למטופל שזקוק לפיזור וכינוס ומאים ומפחיד למטופל שבלאו הכי מפוזר )או
ההפך .(...יכול להיות שההתאמה למטופלים מסוגים שונים תלויה גם בסדר
הפנימי בתוך הטיפול.
מסקנות עבודה ,שאלות נוספות ,יתרונות וחסרונות:
•

•

•

•
•

•
•

•

•

ההקשבה של מטפל למטפל ובמקביל למטופל והנגיעה ביותר
מקומות מאפשרת מקום לשינוי )אולי יותר אינטנסיבי מאשר
בטיפול של אחד(
מאגר הטכניקות שהתפתחו במהלך העבודה המשותפת התגלה
כיעיל מאוד כאשר מדובר בטיפול בזוג )הורה וילד ,זוגות( – כאשר
המטפל יכול להוביל תהליך של עבודה ביחד עם אחד מבני הזוג
המטופלים .לגלי הזדמן לעבוד עם אמא וילד והיא מצאה שהיה לה
הרבה מה להציע בטיפול זה ,חוץ מהטכניקות המוכרות של הזן
שיאצו.
עבודה בשניים מאפשרת עבודה שלמה בפרק זמן קצר יותר ,אם
כי ניסיוננו הראה שזה מאוד ברמה התיאורטית -בתחילה היו
הטיפולים מעט קצרים יותר ועם הזמן ,מצאנו שרצינו להעניק
למטופלים חוויה שאורכת כשעה )כמו בטיפולים רגילים(
הערך המוסף – במטופלים מסוימים האפשרות ללכת לאיבוד
לחלוטין ולוותר על הצורך בשליטה ובמודעות למתרחש.
האפשרות לדיאלוג עם מטפל נוסף בזמן אמת ,מחזקת את שני
המטפלים ומזכה את המטופל באיכות טיפול שיתרונו יותר מאשר
כפול.
לשאלת ההתאמה לסוג המטופל )מהסעיף הקודם( לא מצאנו עדיין
תשובה חד משמעית.
מבחינת הלוגיסטיקה והתיאומים ,מצאנו שהטיפול בשניים מסבך
את העניינים – התיאום בין שלושה אנשים )עסוקים (...הוא קשה
יותר מאשר בין שניים .אם היינו רוצות להפוך את העבודה
המשותפת לקבועה יותר ,היינו צריכות מן הסתם לקבוע ימים
ושעות קבועים בהם אנחנו נפגשות עם מטופלים והמלא שעות אלו
מבעוד מועד.
אין ספק ש'בעולם האמיתי' היתה מתעוררת השאלה הכלכלית -
שעה אחת של שני מטפלים ,ערכה הכלכלי כמו שתי שעות של
מטפל אחד .איך עוקפים מכשול כזה? סביר להניח שבשיווק נכון על
ידי הפיכת היתרונות הטיפוליים והייחוד והשונות שבסוג זה של
טיפול למנוף שיווקי.
חשוב להדגיש שהעבודה המשותפת של שני מטפלים מתאימה רק
לאנשים שסומכים מאוד אחד על השני ומכירים היטב וגם מוכנים
'לפנות מקום' זה לזה – קצת לוותר לפעמים וקצת יותר לקחת
אחריות בפעמים אחרות.
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סיכום
אנחנו בתחילת בדיקה של הטיפול בשניים ,יתרונותיו ,למי הוא מתאים והערך
המוסף של שני מטפלים .ממעט הטיפולים שעשינו הדבר הבולט ביותר הוא
הצורך בתיאום ,כשהיינו מתואמות וקשובות זו לזו זה אפשר למטופלים
להשתחרר ולנו להיות קשובותיותר למה שקורה אצלם.
בנימה פילוסופית מעט -במהלך עבודתנו המשותפת עלו שאלות והרהורים
שנוגעים ליחסי אנוש בכלל ,לזוגיות בפרט ומהו שיתוף פעולה? שאלות אלו
הדהדו ופגשו כל אחת מאתנו במקום בו היא נמצאת ,חיזקו ,חידדו ולעיתים
גם ערערו.
יותר משהצלחנו לענות על השאלות שנשאלו מלכתחילה ,הן התחדדו ונוספו
לנו עוד שאלות שנותרו לא פתורות.
למרות שעברנו תהליך ארוך ומרתק ,הרגשנו שרק נגענו בקצה הקרחון
ושדרך ארוכה עוד לפנינו בכדי לחקור את האפשרויות הגלומות בטיפול
משותף .קשה לנו להצביע על תשובות חד משמעיות ,אבל נהנינו מאוד
מתהליך העבודה ורצינו גם להודות למתנסים שנידבו את גופם ורוחם למסע
זה.
סיכום טיפולים
הרגשת
המטופל
טיפול אפשר
ראשון להשתחרר יותר
בקלות

הרגשת המטפלות הערות ומסקנות
צורך להכיר את המגע
אחת של השניה ולצורך כך
טיפלנו אחת בשניה

חסר הייחוד
בשניים

אינטנסיבי מאוד
ביחס לטיפול של
אחד על אחד
טיפול
שני

חוסר יכול
להשתחרר

חוסר תיאום בינינו

קשר עין במהלך הטיפול
החלטה על מובילה
ומובלת
קצב הלחץ מתואם
ייתכן שחוסר היכולת
להשתחרר נבעה מכך
שזהו הטיפול הראשון
בשיאצו שקעבל האדם
הזה ,על כן :אולי כטיפול
ראשון לא מתאים לטפל
בזוג?!

קושי בתיאום בינינו הוביל למחשבה שאולי יש
טיפול הטיפול היה
צורך בבניה של פורום
שלישי נסיונות רבים של
טכניקות כך
שפחות אפשר
רגיעה
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טיפול
רביעי

נעימה התחושה תחושה מתואמת האם דיבור תוך כדי טיפול
עלול לתת תחושה של 'על
של מגע במספר
מקומות בגוף בו תחושה של שחרור שולחן הניתוחים'?
זמנית
אצל המטופל
הרגיש מגע
מתואם וקושי
להבחין מה שייך
למי

חוסר נוחות
טיפול קושי להרגע
חמישי
בהתחלה –
קושי כשהעבודה תחושה של גלי של
בין המטפלות לא כניסה לאינטימיות
)מטופלת של
סימטרית
דפנה(
היה תיאום וקשר
בינינו
טיפול
שישי

סדרה של
שלושה טיפולים
במטופלת שהיא
מטפלת שיאצו

תחושת תיאום
בינינו

נעים מאוד
הורגש הבדל
במגע בעבודה
בסימטריה
טיפול איבוד אורינטציה תיאום בלי מאמץ
שביעי
או אילוץ
תיארה זאת
לא היה הרבה צורך
כ'קסם'
בקשר עין
טיפול
שמיני

תחושה טובה
מאוד של
המטופלת

בינינו תחושה של
משהו שלם
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