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יתוח ציור איטואיטיבי ומלל של מטופלים על
פי מודל חמשת האלמטים
הקדמה
התלבטתי לא מעט לגבי נושא העבודה.
שקלתי את האופציות השונות :האם לקחת נושא שקשור למקצוע שלי )מחשבים( ולשיאצו ?
ומה לגבי תחומי העניין ? יש הרבה כאלו ...אז מה מתוכם ? מדיטציה ושיאצו ,לא התחשק.
ריקוד ,קונטאקט ,כתיבת שירה ,קול ושירה ,כתיבה בכלל – שקלתי ושוב ,וידעתי שלא.
מה עוד מעניין אותי מאד והיית רוצה לשלב ? לא היה בינגו.
הרגשתי שמעוניינת דווקא בתחום שאין לי בו ידע ,בתחום שבו אני "טאבולה ראסה" ,שבו
אוכל לפעול באופן אינטואיטיבי ללא ידע וחומר שיפריעו לי לקלוט את מי שמולי באופן בלתי
אמצעי.
ואז התחילו להגיע מטופלים לטיפולי התרגול החד פעמיים .והיה התשאול של אנשים שלא
הכרתי.
וקרה שם משהו מעניין.
הרגשתי שמרתק לי לשבת איתם ,לקלוט מי מולי ,לתשאל בעדינות.
נפש האדם תמיד סקרנה אותי ,ושמתי לב שאני "מאבחנת" בליבי אנשים גם באופן בלתי
רצוני ,ושזו דרך ההסתכלות שלי כשאני עם בני אדם.
הרגשתי שמתחשק לי על עוד מבט אל נבכי הגופנפש שלהם ,משהו שיוסיף עוד נדבך ,חלון
הסתכלות )להבדיל מהצצה( אל הפנים ,ובאופן בלתי אמצעי.
ואז ידעתי :ציור.
וישבתי לקרוא ,על ציור אינטואיטיבי.
הנה הגדרה אפשרית:
"ציור אינטואיטיבי הוא תהליך של יצירה בלתי מודעת ,ממקום פנימי-תחושתי-חוויתי .עשיה
רגעית ,טבעית שלא ניתן לתאר אותה במילים בעת התרחשותה ,היות שהיא נעשית כמו
מעצמה") ,מתוך האתר ".("intuitive painting
ואז חשבתי על מעין סקר של כ  8מטופלים ,אנשים שמגיעים אליי לתשאול ,אבחון וטיפול.
החלטתי להוסיף חלק קטן של כעשר דקות לפני התשאול ,ולתת להם לצייר ציור ,בצבעי
חמשת האלמנטים ,במגמה אחר כך לנתח את הציורים במונחי חמשת האלמנטים ולבדוק
אם יש קשר בינם לבין התשאול/אבחון של אותו מטופל.
קניתי צבעי פנדה טובים בגוונים של חמשת האלמנטים ,ואז עלתה השאלה:
איך לצייר בלבן על לבן ?
הפתרון היה דפים בצבעים של חמשת האלמנטים-
אדום ,ירוק ,צהוב ,לבן ,שחור.
כעת אפשר לצייר גם בלבן ובצהוב ולמעשה בכל אחד מחמשת הצבעים כך שייראו על גבי
הרקע שהמטופל בוחר.
והרגשתי שמשהו חסר .פן מילולי שמתייחס לציור.
משהו שיעזור להתחקות אחר רגשות ,מצב רוח ,ועניינים אינטואיטיביים אחרים.
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הוספתי שתי שאלות:
"אנא תאר/י את הציור במילה או משפט".
וכן:
"מה תיאור התחושות שנילוות לציור ?"
והתחלתי .את כל מי שהגיע אליי לתשאול/אבחון/טיפול שאלתי מראש אם יהיה מוכן לעוד
חלק קטן יצירתי שהוספתי ושישמש לצורך עבודה ,וכן  -שאפשר בעילום/שינוי שם.
כולם הסכימו לשמחתי ,ונראו אפילו מסוקרנים ונלהבים.
כשנכנסו לחדר חיכו להם חמישה דפים בצבעי חמשת האלמנטים ,וחבילת צבעים.
ההנחייה היחידה היתה "בבקשה תצייר/י מה שבא לך" .והקצבתי לזה כמה דקות ,באופן
גמיש.
כשסיימו ,נתתי את שתי שאלות המלל על דף ,ושוב כמה דקות למילוי החלק הזה.
באופן כללי ,אנשים סיפרו שממש נהנו מהחלק הזה ,שהרגישו כמו ילדים שוב ,ומה שראיתי
היתה התמסרות אצל רובם ,מין שקיעה לתוך הדף ,באמת כמו שרואים אצל ילדים
שמשחקים.
זה היה כייף.
בשלב הזה הייתי מתחילה את התשאול ואבחון של אותו מטופל.
אחרי שהיו בידיי  8ציורים אינטואיטיביים ודף מלל של כל אחד,
ישבתי לנתח את הציורים ,במונחים של חמשת האלמנטים ושל מודל היין/יאנג.
הניתוח כלל התייחסות לצבע הדף שנבחר כרקע ,לצבעים שבהם השתמש המטופל בציור
ובאיזה היקפים ,לחוזק הצבע על הדף ,וכן לאופיו של הציור – כמה תנועה יש בו ,כמה הוא
שקט לעומת סוער ,מה העומס שלו בדף ,כמה משטח הדף התמלא )יש כאלו שמילאו את
הדף כל כולו בציור ללא שטח ריק ,יש כאלו שציירו חפץ אחד במרכז הדף( ,ואיך הוא נראה
מבחינת יין/יאנג.
כמו כן ,ניתחתי גם את המלל שהוסיף המטופל לציור ואת תיאור התחושות שנלוות לציור –
ניתחתי מבחינת אלמנטים את אופי המלל הזה ,האם הוא מתאים לציור מבחינת אלמנטים,
או שאין קשר.
לבסוף ,בחנתי קשר אפשרי של הציור והמלל לתשאול ואבחון של המטופל ולמה שעלה
מהטיפול איתו.
בעבודה השתמשתי בחומר שהועבר בשיעורים השנה ,באינטואיציה שלי כמתחילה בעולם
השיאצו )ולפעמים כמגששת באפילה( ,וכן בשני ספרים:
 "זן שיאצו"/שיזוטו מסונגה יחד עם ווטרו אוהשי. "הזרימה המחומשת"/גלעד שדמון.להלן שמונת הציורים האינטואיטיביים ,המלל והניתוח שלהם.
החלק הסופי הוא סיכום של העבודה.
שיהיה בהנאה,
רונית.
הערה:
ברצוני לציין שלא מדובר במחקר ,אלא במעין סקר עם ממצאים מעניינים ,שנועד לשם לימוד
שלי בעיקר.
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הציור במונחי חמשת האלמנטים:
צבע הדף הנבחר :צהוב .אלמנט האדמה .זה הרקע לציור.
צבעים :שימוש עיקרי באדום חזק )אלמנט האש( ,שחור וחום כמסגרת וגבעול ,ומעט מאד
ירוק.
לחץ על הדף :חזק-בינוני.
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מה אני רואה בציור:
בציור נראה פרח ,בחלקו המרכזי-תחתון של הדף.
הרקע לציור הוא צהוב ,אלמנט האדמה ,רקע מאזן .הפרח צומח מהאדמה והיא המקור שלו.
הציור עצמו בעיקר בצבעי אלמנט האש )אדום עז ובולט( ,עם מעט תיחומים של אלמנט
המים והמתכת )שחור/חום ומעט מאד לבן(.
בעוד שהצבע השליט בציור הוא האש ,אופי הציור מרגיש יותר מאופק וייני ,ללא תנועה.
כמעט ואין עלים בגבעול .הירוק )אלמנט העץ( מוחלש בתמונה.
הפרח עצמו הוא השליט והוא עומד על גבעול ארוך למדי אך נדמה כתלוש משהו וחסר
שורשים ,כמעט כמו סוכרייה על מקל.
מבחינת יין/יאנג :הציור הוא ייני מבחינת תנועה ,אין )כמעט( בכלל תנועה.
מבחינת צבעים קצת יאנגי.
התחושה הכללית :יותר יינית.
המלל במונחי חמשת האלמנטים:
הציור מתואר כ "ורד" – זהו תיאור מאד תמציתי וחסכני של התמונה.
תיאור מתכתי משהו .אלמנט המתכת.
תיאור התחושות הנלוות לציור – "תינוקיות .חוסר יכולת לצייר".
בתיאור יש ביקורת של היכולות של עצמו וכמעט לעג על עצמו .או הקטנה.
נשמע מתאים לחוסר איזון באלמנט המתכת.

קשר אפשרי לתשאול ואבחון:
התשאול נתן תמונת מצב של אדם יותר ייני עם חוסר איזון באלמנט המתכת )דיבור שקט
ו"מלחשש" ,הרבה עצב ,בעיית גירודים קשה בכל הגוף וכולי(.
היו גם דברים שקשורים לאלמנט העץ והאש )למשל אש – שינה לא סדירה ,עץ  -חולשה
ידועה לו של הכבד( ,ובאבחון ההארה בחרתי לעבוד על מרידיאן הכבד )היה בקיו( כמניע את
ה  HTשהיה בג'יטסו.
אפשר לומר שיש התאמה בין התשאול לבין המלל בציור שהיה מאד קשור לאלמנט המתכת,
וגם התאמה לתחושה היותר יינית שמעביר הציור.
אבחון ההארה פחות קשור לציור עצמו ,אולי אפשר לקשר בין האדום העז של הפרח במרכז
הציור ובין הג'יטסו שמצאתי ב  ,HTוכן – בין רקע הציור )צהוב-אדמה( לרצון שלו לאזן את
הרגשות העזים.
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הציור במונחי חמשת האלמנטים:
צבע הדף הנבחר :לבן .אלמנט המתכת .זה הרקע לציור.
צבעים :יש שימוש בצבעים של כל האלמנטים – ירוק ,צהוב ,שחור/כחול ואדום.
לחץ על הדף :חלש למדי ,כמו מהוסס .ייני יותר.
מה אני רואה בציור:
נראה כמו קוים וחיבורים ביניהם ,במעין צמתים שמצוירות כעיגולים.
הצבע הצהוב שימש גם למילוי של משטחים )כמו קיווקוו( בכמה חלקים של הציור.
מרכז הציור הוא שטח מקווקוו צהוב )אלמנט האדמה( ומוקף בקו אדום )אלמנט האש(.
באופן הכללי ביותר ניתן לומר שהצהוב יותר במרכז ,האדום מסביבו ,אחר כך הירוק בהופעה
מוחלשת ומועטה וכמעט נבלעת ,החוצה ממנו כחול כהה )עם חיבורים( ,וב"טבעת"
החיצונית ביותר שליט השחור )אלמנט המים(.
מעניין שאלמנט האדמה שליט במרכז הציור ,מופיע גם באזורים אחרים ,ולרוב מקווקוו
להבדיל משאר הצבעים בציור )הוא יותר ממלא שטחים(.
במונחים של חמשת האלמנטים ,הציור למעשה מארגן את חמשת האלמנטים לפי צבעים על
פי הסדר מאלמנט המתכת )לבן( ועד האדמה )צהוב( כך:
הרקע ,צבע הדף ,לבן – מתכת.
מעגל חיצוני ביותר – שחור – מים.
אחריו – כחול כהה ,שוב מים.
אחריו – בהופעה מוחלשת – ירוק ,אלמנט העץ.
אחריו – אדום ,אלמנט האש,
שטומן בחובו את לב הציור –
הצהוב המקווקוו ,אלמנט האדמה.
אלמנט האדמה ,כמו שמתואר במודל של חמשת האלמנטים ,משתתף בקטן יותר גם ביתר
חלקי הציור ,כמו שכשמדובר על עונות השנה – מיוחסים לו השבועות האחרונים
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שבכל אחת מארבע העונות ,וכך גם בציור – הוא מופיע בכל אחד מהחלקים בציור ,אולי כמו
אלמנט מאזן )?(.
מבחינת יין/יאנג:
הציור יחסית ייני .יש בו חיבורים וזרימה שהיא מאד שקטה .תנועה מועטה .לחץ חלש על
הדף.
המלל במונחי חמשת האלמנטים:
הציור מתואר כ "עמוק בתוך הים" – משתלב עם המסגרת השחורה של הציור כולו )אלמנט
המים(.
תיאור התחושות הנלוות לציור – "חיבורים ,מסתורין ,רטט ,לא נודע ,הקו מוביל את היד
ולא היד היא שמובילה את הקו".
התיאור שלה מחזק את תחושת החיבורים שבעיגולים המצויירים,
תחושה של תקשורת בין החלקים .תקשורת מבחינת איבר קשורה ל  TWולאלמנט האש וכן
לאלמנט האדמה המאזן )הצהוב המקווקוו שמופיע בעיקר במרכז הציור אך גם בשאר
החלקים בשטחים קטנים מקווקווים(.
מסתורין ולא נודע – כמו בים ,שמייצג חלקים לא מודעים בתוכנו ,כמו הציור האינטואיטיבי.
יש דגש שלה על המצב האינטואיטיבי בו היא נמצאת בזמן הציור – "הקו מוביל את היד ולא
היד מובילה את הקו".
היא ערה למצב האינטואיטיבי ששרתה בו בזמן הציור.
מסתורין ואינטואיציה להבנתי קשורים לאלמנט המים.
קשר אפשרי לתשאול ואבחון:
בתשאול ובאבחון היה מוטיב מאד מרכזי של אלמנט המים אצל המטופלת:
חלומות רבים שבהם המוטיב המרכזי הוא מים ,בעיה במחזור שקשורה להורמון המיני שגם
הוא קשור באלמנט המים ,וכן – באבחון ההארה ,המרידיאן עליו בחרתי לעבוד הוא ה KID
כמשחרר של ה .GB
כך גם במלל שמתאר את הציור שלה – "עמוק בתוך הים" ,המסתורין ,האינטואיציה ,הלא
נודע.
בציור עצמו – הציור רובו ככולו מוקף בקו שחור שהוא הצבע של אלמנט המים.
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הציור במונחי חמשת האלמנטים:
צבע הדף הנבחר :ירוק .אלמנט העץ .זה הרקע לציור.
צבעים :יש שימוש בכחול כהה )מים( ולבן )מתכת( ,בחלקם משולבים יחד לכדי תכלת.
לחץ על הדף :חזק למדי ,נמרץ .יאנגי יותר.
מה אני רואה בציור:
גלים גבוהים בים ,מוקפדים יחסית ו"יפים" למראה ,הגלים לא אחידים בגודלם ,אבל כיוונם
אחיד ,יש שימוש בכחול כהה )מים( ובלבן )מתכת( ליצירת הגלים ,והם נדמים נמרצים ובעלי
תנועה רבה.
הייתי אומרת במונחי חמשת האלמנטים שה"חומר" ,הצבע המרכיב את הגלים הוא המתכת
והמים ,ואילו הכיוון והתנועה הם מטבע האש )עזים ונמרצים(.
הרקע הירוק של העץ "בונה" ומזין את תנועת הגלים בתמונה ומאפשר )או גורם( לאש לבעור
ולגלים לסעור.
מבחינת יין/יאנג:
הציור מעביר תחושה יאנגית מובהקת.
תנועה חזקה ,לחץ חזק של צבע על הדף ,רקע ירוק )אלמנט העץ(.
המלל במונחי חמשת האלמנטים:
הציור מתואר כ "גלים בים" – ואכן זה מה שנראה בציור ,ומבחינת אלמנטים -
גלים )תנועה ,צ'י( – אלמנט האש,
בים – במים ,הצבע הכחול הכהה שמשולב עם מתכת )לבן(.
תיאור התחושות הנלוות לציור – "שלווה שבתוכה מסתתרת סערה" .מעניין ,כי הציור לא
נראה כ"מסתיר" סערה ,אלא היא גלויה בו – הכיוון והעוצמה של הגלים ניכרת.
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היכן השלווה בציור ?
אולי בחומר עצמו ,הצבע שמרכיב את המים בציור – המתכת והמים.
התיאור כביכול מצביע על – אדם עם חזות יינית ש"מסתירה" בתוכה משהו מתפרץ וסוער,
כאשר בציור מתהפכות היוצרות ,ובו המתפרץ והסוער גלויים ואילו השלווה מסותרת,
אולי מכיוון שציור אינטואיטיבי יכול לתת הצצה אל הפחות מודע ,אל מעבר לאגו ולנגלה כלפי
חוץ באופן רגיל.
קשר אפשרי לתשאול ואבחון:
בתשאול ואבחון ,הצטיירה תמונה של טיפוס יאנגי )בעלת פנים אדומות ,הרבה חוסר שקט,
דלקת מפרקים ,תחושת חום כללית ,סובלת מחום ,וכן באבחון ההארה – המרידיאן עליו
בחרתי לעבוד הוא ה TWכמשחרר של ה  HTשהיה בג'יטסו(.
היו אצלה הרבה מאפיינים של אלמנט האש.
כנ"ל לגבי הציור – אופיו הסוער ,התנועתיות שלו וכן חוזק הצבע על הדף הוא יאנגי ,נוטה
לאש .הרקע לציור – ירוק .אלמנט העץ.
למרות שהצבע השליט הוא כחול כהה )אלמנט המים( ,הציור כולו מעביר תחושה יאנגית
של אש ,וזה מתאים במידה רבה למה שמצאתי בתשאול ובאבחון שלה.
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 - 4ניתוח ציור אינטואיטיבי ומלל  -קלרה

הציור במונחי חמשת האלמנטים:
צבע הדף הנבחר :צהוב .אלמנט האדמה .זה הרקע לציור.
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צבעים :שימוש בצבע הצהוב על אף שהדף עצמו צהוב ,בכשליש מהציור .אלמנט האדמה.
כחול כהה )אלמנט המים( בולט ואולי שליט בציור ,נראה כמו המרכז שלו ,קצת חום-שחור –
הציפור וגזע העץ ,ירוק – גם מקיף את כל החלק העליון של העץ וגם מקיף את כל
האגם/מעין .מעט אדום כקישוט – פרחים או פירות כלשהם.
לבן )מתכת( – כלל לא מופיע בציור.
לחץ על הדף :נוטה לחזק.
מה אני רואה בציור:
הרקע לציור הוא צהוב – אלמנט האדמה.
ממנה יוצא הכל ועל גביה הכל נוצר.
בציור רואים מעין אגם/מעיין כחול כהה )אלמנט המים( ,מוקף צמחיה ירוקה )אלמנט העץ(,
ומעט פרחים אדומים )אלמנט האש( ,יותר כאלמנט קישוטי בתוך סבך הירוק )עץ(.
עץ גדול לצידו של האגם ,שדרכו נשפכים המים )לא רואים את המקור שלהם( ,העץ
בחום/שחור )אלמנט המים( מוקף בכל חלקו העליון בירוק בשטח ניכר )אלמנט העץ(.
בחלק העליון ,ה"שמיים" ,מעין ציפור בצבע כהה )שוב אלמנט המים( ,וכן – כל החלק הזה
של הציור צבוע צהוב ,צהוב על צהוב )אדמה( – כמו שמש גדולה שבאה לבטא שמיים.
אם אתייחס לחום הכהה כאל שחור )אלמנט המים( ,אוכל לומר שהרקע לציור ולצבע השמיים
הוא צהוב )אדמה( ,שרוב הציור בצבעים של אלמנט המים )כחול כהה ושחור( ,מים
שמוקפים באלמנט העץ )גם האגם וגם העץ עצמו שמוקף בירוק בחלקו העליון(.
מבחינת יין ויאנג:
בציור יש תנועה .הוא נראה לי קצת יותר יאנגי .מעוף הציפור ,יש בה משהו אפילו מטריד..
)מפחיד ?(
המים מלאי תנועה בחלק העליון ,הם ממש "פועלים" ועוברים דרך עץ ומגיעים אל אגם
ששטחו וצבעו אמנם דומיננטיים בציור אך הוא שקט למראה .בתוכו תנועה קלה של דג או
משהו כזה.
תנועה של עלים נושרים מהעץ ,אפילו הצמחיה והפרחים שלצד האגם נדמים בתנועה ולא
לגמרי "מונחים" אלא בתזוזה.
יש דינאמיות גם בצהוב שהשתמשה בו לצבוע את השמיים במעגלים ספיראליים.
אלמנט המתכת לא מופיע בציור כצבע )לבן(.
כצורה )אם נחפש תיחומים ,גבולות ,מסגרות(– יש כמה תיחומים קלים ,כמו של האגם
שמתוחם בירוק וחלקו העליון של העץ שמתוחם בירוק ,אבל בגדול לא מצאתי נוכחות
בולטת של אלמנט המתכת בציור.
המלל במונחי חמשת האלמנטים:
הציור מתואר על ידה כ "מים עמוקים שמסביבם טבע"–
מתאים למרכז התמונה ,המוטיב המרכזי בתמונה הוא אכן מים גם בצבע )כחול כהה( וגם
בתוכן )מעיין או אגם( ,עמוק – כמו אלמנט המים ,ייני ,מסתורי .מסביב למים – כנלווה ,טבע
– אלמנט העץ.
"הם מגיעים משום-מקום ומחלחלים לעומק" – היא תיארה את מה שרואים בציור ,לא רואים
מהיכן מגיעים המים ,אבל רואים שהם עוברים דרך העץ ,ושהמעיין מרוכז ועמוק )הצבע
העז(.
המים הם הפעילים בתמונה גם לפי התיאור שלה.
יש לציין שהתיאור שלה קולח ומוסיף תוכן ,רוצה לבאר משהו.
התחושות שהיא תיארה בהקשר לציור:
"רוגע
טעם של שלווה
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ריכוז
שמחה ועצב
פחד"
שייכים לכמה אלמנטים :רוגע ושלווה – אולי לאלמנט האדמה ,מים )?(  ,ריכוז ,התרכזות –
אדמה ,שמחה – אלמנט האש ,עצב – מתכת ,פחד היא כתבה בסוף הדף – אלמנט המים.
המלל שלה ,כמו הציור ,זורם ומכיל קשת של רגשות ,יש בו תחושה של זרימה ולא תקיעות,
של אישיות רבגונית וצבעונית ,של תקשורת ,של מישהי שמחוברת לרגשות שלה ויודעת
לתקשר אותם היטב.
קשר אפשרי לתשאול ואבחון:
כללית מהתשאול התקבלה תמונה של טיפוס יותר יאנגי מאשר ייני –
פנים אדומות ,פעילות רבה מאד ,דינאמיות ,וכן מאבחנת ההארה – הג'יטסו היה ב  HTוב
,PC
עם חוסר איזון באלמנט האדמה )אי סדירות של מחזור ,אכילה ללא תחושת שובע ,מחשבות
רבות ,תחושה שלא מספיק נמצאת "כאן" וכולי(.
גם הציור שלה מבטא משהו אולי יחסית יאנגי ,עם תנועה ,ויש בו נתח משמעותי של אדמה –
הצבע הצהוב שבחרה כדף הרקע לציור שלה ,וכן בהשלמה שלה כשציירה בצהוב על צהוב
בכשליש משטח הציור.
מהתשאול והאבחון עלו גם מאפיינים ניכרים של אלמנט המים )אינטואיטיביות ,יצירתיות
גבוהה ,יצר מיני גבוה ,פחד שהוזכר ,וכן קיו ב  BLוב ,(KID
כך גם בציור :האגם בכחול כהה הוא האלמנט הכי בולט בציור ומצוייר בלחץ חזק על הדף.
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 - 5ניתוח ציור אינטואיטיבי ומלל  -יעל

הציור במונחי חמשת האלמנטים:
צבע הדף הנבחר :ירוק .אלמנט העץ .זה הרקע לציור.
צבעים :שימוש בירוק ,על אף שהדף עצמו ירוק ,בכשליש משטח הציור בצורות וגדלים שונים,
כתום במרכז הדף ,אדום בעיקר בשמאלו ,לבן כממלא שטחים ושוב בצורות שונות ,ואפילו
כחול כהה .כלומר – יש שימוש בכל צבעי האלמנטים.
לחץ על הדף :חזק.
מה אני רואה בציור:
דינאמיות גבוהה בציור ,תנועתיות גבוהה .ציור יותר יאנגי.
מילאה את כל שטח הדף בציור .ציור עמוס ,עשיר וסוער.
הציור כולל מגוון גדול של צורות וגדלים – קשתות גדולות ,עיגול גדול ,הרבה עיגולים קטנים,
קווים מסולסלים ,מתחמים כעין אשכולות ,קווקווים ,מילוי משטחים ,שטח מנוקד בנקודות,
ועוד.
הצבע השליט בעיני הוא הירוק )אלמנט העץ( .הוא גם מהווה את הרקע לציור )צבע הדף(,
ועל גביו ציירה בירוק את כל המסגרת לציור ,וכן תיחמה באמצעותו שטחים ,ציירה קשתות
וכולי.
גם הכתום )אלמנט האדמה( בעל נוכחות חזקה – במרכז הציור ,במשיכות צבע חזקות
ומעוגלות.
אדום )אלמנט האש( – ניכר בחלק הימני ותחתון של הציור ,אך לא מורגש כדומיננטי מאד.
מופיע בצורות של קוים ,משטחים ואפילו נקודות למעלה .יש מגוון.
לבן )אלמנט המתכת( – מופיע מידי פעם בציור ,כעיגולים ,קשתות ומעט כמילוי משטחים.
הכחול כהה ))אלמנט המים( – נוכחות מועטה יחסית בציור ,בצורות של קווים קצרים
מסולסלים בתוך תיחומים ירוקים ,קווים ישרים וכמה עיגולים.
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מבחינת יין/יאנג :ציור יותר יאנגי .עם תנועתיות גבוהה מאד.
המלל במונחי חמשת האלמנטים:
זה תיאור הציור-
"מקצבים שמקבלים גבולות,
בדיקה איפה הגבולות נגמרים,
כמה חזק הדף
ואיפה אני רוצה להרגיע ולרכך
צורות ארוכות וגדולות על כל הדף וצורות קטנות".
התיאור שלה משדר תנועה )"מקצבים"( ,גיוון או שמא עומס של צורות וגדלים ,ובדיקת
גבולות – היא מתארת בדיקה של גבולות הדף ,חוזקו ,יכולת ה"הכלה" שלו אותה ואת
רגשותיה ,ואולי שאלה כלפי עצמה לגבי היכן למצוא מקום לרוגע והרכות שלה.
מבחינת התיאור קודם באה התנועה ואחר כך מותאמים לה גבולות )התיחומים בתוך
הציור בצורות של עיגולים ,וצורות רבות אחרות(.
מבחינת אלמנטים זה מרגיש הרבה כמו עץ ואש  -מבחינת התנועה ,העומס ,הגיוון,
ההתפרשות על כל שטח הדף )לעומת הצטמצמות שהיא יינית יותר(,
אלמנט המתכת – מבחינת בדיקת הגבולות של הדף )מסגרת העולם של המצייר באותו
רגע(,
אלמנט האדמה  -מבחינת בדיקת ההכלה של הדף אותה ואת מה שיש לה כרגע.
נדמה מהציור והתיאור שבאמת קודם באה התנועה ,באים המקצבים ,הרגש ,ההתלהבות
והרצון ,ואחר כך היא מחפשת להם מסגרות מתאימות בתוך הציור וכן במסגרת הגדולה של
כל הדף כולו.
התחושות הנלוות לציור:
"היה לי כייף לצייר,
הרגשתי שאני נמסה לתוך הדף ושיש לי דחף למלא אותו עד הסוף
ציירתי בכמה שכבות והרגשתי שאני עמוסה בתוך הדף.
ציירתי כמו שאני אוכלת כשאני ממש רעבה ואני אוכלת הרבה במעט זמן".
הרגש המתואר של שמחה וכייף מתאים לדעתי לאלמנט האש ,גם המילה "דחף".
התחושה שהיא עמוסה בתוך הדף נראית לי מתאימה לאלמנט העץ והאש יחד.
תחושה של "הרבה" .אבל גם לאלמנט האדמה מבחינת הכלה.
התיאור של אכילה מרובה בזמן קצר – מתאים אולי לחוסר איזון באלמנט האדמה ?
)טחול(.
קשר אפשרי לתשאול ואבחון:
מהתשאול עלתה תמונה של טיפוס אולי יותר ייני עם אלמנטים של מתכת )צינון כרוני ,סובלת
מקור ,באבחנת ההארה – קיו ב  (LI ,LUוכן מים )הרפס בשפתיים ,יצירתית ,אמנית במקצוע
ובגישה וכולי ,וכן קיו ב .(,KID ,BL
באופן נקודתי היה גם מופע חזק של אלמנט האש )לחץ נפשי ,התנפחות בעין ,מחלות
שקשורות לחום ,ג'יטסו ב  HTוב .(PC
בציור באו לידי ביטוי יותר אלמנט האש והעץ ,ופחות אלמנט המתכת והמים.
כך גם במלל שלה.
ייתכן שהציור והמלל מבטאים יותר את המצב האקוטי-עכשווי שלה )מה שמציק כרגע(,
ופחות את הכרוני.
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 - 6ניתוח ציור אינטואיטיבי ומלל  -תמי

הציור במונחי חמשת האלמנטים:
צבע הדף הנבחר :צהוב .אלמנט האדמה .זה הרקע לציור.
צבעים :שימוש בעיקר באדום )אלמנט האש( ובירוק )אלמנט העץ( .מעט כתום )זניח(.
אלמנט המתכת והמים )שחור ולבן( לא מופיעים כלל בציור.
לחץ על הדף :בינוני-חלש.
מה אני רואה בציור:
הרקע לציור הוא צהוב – אלמנט האדמה.
ממנה יוצא הכל ועל גביה הכל נוצר.
במרכז הציור מצויירים כעין פרחים גדולים למדי אדומים שבנויים שכבות שכבות עדינות
למראה שמצויירות בקוים גליים אדומים .ההרכב הוא עדין במרבית הציור ,כמו מעין מלאכת
מחשבת ,עדינה אך מלאת תנועה.
את הפרחים מרוב הצדדים מקיף הצבע הירוק ,בקוים-קוים כמו גלים בתנועה משני צדדים,
ומהצד השלישי )חלק שמהווה כשליש הציור(כעין ספיראלה שצוירה בקו אחד ירוק ומפותל,
שזור בפרחים אדומים וכתומים קטנים ועדינים.
על פי האלמנטים ,החלק הדומיננטי בציור הוא אלמנט האש ,הוא במרכז ובמרבית שטח
הציור ,ומסביבו אלמנט העץ )הירוק(.
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מבחינת יין/יאנג:
בציור יש תנועה ,גם אם עדינה למדי ולא סוערת ..הכמו-פרחים האדומים הגדולים נדמים
כנעים ,הם בנויים למעשה משכבות של קוים-קוים שמקיפים זה את זה ,כמו מבנה של ורד.
הקוים נדמים בתנועה ,הם גליים ודינאמיים.
גם הירוק שמקיף את ציור הפרחים מרוב הצדדים נדמה בתנועה.
הצבעים יותר שייכים לחלק היאנגי – עץ ואש.
התנועה ואופי הציור – שקט יחסית ,לא סוער.
בציור יש רציפות ויש מקטעים ,יש תנועה אך לא סערה ,חיוניות ועדינות דרים זה לצד זה.
הצבעים יאנגיים ויש תנועה שהיא מאפיין יאנגי ,אבל יש גם עדינות יינית שניכרת בציור.
אני יכולה לומר שמבחינת צבעים מדובר בציור יאנגי ,גם מבחינת תנועה ,יש תנועה ולא
קפאון,
אבל העדינות בציור ותחושת מלאכת המחשבת והפרטים שהוא בנוי מוסיפים את המימד
ה"שקט" לציור.
המלל במונחי חמשת האלמנטים:
הציור תואר על ידה כ "בית פורח בקיץ/קיץ פורח בבית".
מאד מעניין כאן השימוש במילה בית – את הפורח רואים )פרחים אדומים ,ירוק( וגם את
הקיץ – דף צהוב וכולי .את הבית אפשר רק לשער ,אין לו ביטוי גלוי בציור.
אפשר לפרש שהמילים שכתבה לתיאור הציור מביעים רצון או תקווה לבית שלא קיים
)יציבות( ,או הנחה של בית ודאי שאין צורך להדגישו ,הוא קיים ממילא )הרקע לציור – הדף
הצהוב ,אדמה(.
בית מתואר כאן כמקום שמסמל נעימות – הוא פורח בעצמו בקיץ ,או שהקיץ פורח דרכו.
רק שכאמור הבית עצמו לא מצוייר או מסומל בציור עצמו ,יכול להיות רק משוער ובעיני
הבחירה ברקע הצהוב מסמלת את הבית – אלמנט האדמה.
התחושות הנילוות לציור:
"שלווה
אושר
געגועים
ציפייה
תקווה"

שייכות
נעים

מבחינת אלמנטים – יש כאן כמה אלמנטים לדעתי.
חלק מהמילים מתאימות לאלמנט האש" -אושר" למשל ,וחלק לאלמנטים ייניים )מתכת
ומים(–"נעים"" ,שלווה"" ,געגועים".
המילה "שייכות" נראית לי קשורה לאלמנט האדמה – קרקוע ,שייכות ,אדמה ,בית.
געגועים ,ציפייה ,תקווה – מבטאים אופטימיות ,ומדברים על זמני עבר ועתיד ,לא על ההווה.
"געגועים" נראה כשייך לאלמנט המתכת )נוסטלגיה לעבר(.
ציפייה ותקווה – אולי לאלמנט האש )אם מדובר בהתלהבות לגבי העתיד(.
באופן כללי – תיאור התחושות שנלוות לציור מקרין רוגע ,הכלה ,הימצאות ,שמחה,
ואופטימיות.
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קשר אפשרי לתשאול ואבחון:
הדף שתמר בחרה הוא צהוב ,אלמנט האדמה.
הג'יטסו באבחון ההארה שלה היה בטחול וקיבה – אלמנט האדמה,
וכן התשאול הוביל לאלמנט האדמה בצורך שהיא הביעה ביותר קרקוע ופחות "רחפנות".
הקיו היה במרידיאנים של המתכת והמים ,ובציור מתכת ומים לא באו הרבה לידי ביטוי
מבחינת צבעים )שחור/כחול כהה ולבן(.
כמו כן ,עניין ה"בית" שהשתמשה בו לתיאור הציור ,מאד מתאים לי לשאיפה שלה להתקרקע
ולהיות נוכחת יותר ופחות מרחפת .בית מסמל יציבות .שוב אלמנט האדמה.
הפריחה ,השלווה והאופטימיות שמוקרנים היטב בציור ובמלל ,מתאימים בסך הכל לתשאול
שהצביע על אדם שמח ואופטימי באופן כללי.
בציור היא לא השתמשה בלבן ושחור כלל ,בצבעים הייניים.
אולי הם כבר מגולמים בה ואין לה צורך בהם כרגע ?
היא אומרת מה היא צריכה :אדמה.
היא משתמשת בצבעי האש והעץ להבעה שלה בציור )הזנה ובקרה של האדמה הנכספת(,
ואופיו והמלל שלו מקרינים באופן הרמוני גם אלמנטים ייניים שייתכן וגלומים בה באופן
טבעי.
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 - 7ניתוח ציור אינטואיטיבי ומלל  -ירון

הציור במונחי חמשת האלמנטים:
צבע הדף הנבחר :כחול טורקיז .אלמנט העץ .זה הרקע לציור.
צבעים :שימוש בצבע האדום בלבד .אלמנט האש.
לחץ על הדף :בינוני.
מה אני רואה בציור:
הרקע לציור הוא כחול טורקיז – אלמנט העץ.
יש שימוש בצבע אחד בלבד ,האדום ,אלמנט האש.
מה שרואים הוא שני קוים למטה שנראים כמסמלים אדמה ,מעליהם:
ציור של עץ מימין עם עיגול משמאל לצידו )פרי ? בעל חיים ?(,
משמאל לעץ ,בנפרד כעין בית או מבנה כלשהו.
מלמעלה ב"שמיים" איזשהו כלי טייס )אולי טיל ? (..שנדמה כמרחף בשלווה ,ללא הרבה כוח
או מטרה ברורה )הוא הגורם שמצוייר הכי ייני בציור ,בקוים חלשים( ,כמעט כמו נמוג אל תוך
עצמו או אל רחבי השמיים בהם הוא "מצוי" יותר מאשר טס.
העץ הוא האלמנט הכי "יאנגי" בציור מבחינת הלחץ על הדף ותחושת התנועה שהוא יוצר.
הבית פחות ,והטיל ,עו ד פחות ,כלומר יש איזו תנועה אבל היא מאד מינורית ביחס למשהו
שטס בשמיים.
מבחינת יין/יאנג :בציור יש תנועה מועטה ,שקטה ,אם בכלל .הוא מרגיש לי יותר ייני.
בעץ יש הכי הרבה תנועה ,בבית פחות ובטיל עוד פחות.
מה שבולט בציור הוא שהוא מורכב משלושה-ארבעה אלמנטים שונים שאינם מחוברים זה
לזה ואינם מתקשרים זה עם זה.
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המקום היחיד בו משהו מתקשר או נמצא עם משהו ,הוא העיגול )פרי? בע"ח ? משהו
סימבולי?( שקשור לעץ משמאלו.
וכן ,שיש בו איזו חלוקה ברורה יחסית בין השטחים השונים של הציור :יש למעלה )שמיים
וטיל( ,למטה )אדמה( ובצד ימין ובצד שמאל.
החלוקה הזו מתקשרת לי עם אלמנט המתכת.
המלל במונחי חמשת האלמנטים:
זה תיאור הציור-
" חיבור וניתוק".
התיאור קצר ותמציתי ,כמו שנדרש בהנחיה.
אני חושבת ש"חיבור" ו"ניתוק" הם איכויות שקשורות לאלמנט האדמה.
התחושות הנלוות לציור:
"שלווה מול דאגה
חיבור ותלישות
יציבות
הרהורים ונפרדות"
רוב התיאורים האלו קשורים באלמנט האדמה.
חיבור ותלישות בוודאי ,הרהורים ,יציבות בוודאי.
נפרדות מצויינת כאן יחד עם הרהורים ולא כמנוגדת למשהו )כמו למשל "היטמעות"(,
לכן יש לי הרגשה שמדובר על תחושה חיובית בקשר לנפרדות – נטייה להתבודדות
והסתפקות בעצמו ,שקשורים לאלמנט המים.
הייתי מוסיפה ,שהתיאור שלו את הציור וכן התחושות שנלוות לציור ,נראים מתאימים
לנפרדות שבה נמצאים האלמנטים בציור שלו ,לזה שהם כמעט ולא מתקשרים זה עם זה,
הם לכל היותר דרים זה לצד זה ,כמעט בלא ידיעה אחד של השני.
קשר בין המלל לציור עצמו מבחינת אלמנטים:
מעניין שהציור עצמו בצבעי אלמנט העץ והאש – הרקע עץ והצבע אש,
הדינאמיות בציור מועטה ולכן יותר יינית ,אולי נוטה למים אבל גם מתכת מבחינת החלוקה
הברורה של איזורים בציור.
המלל קשור בעיקר לאלמנט האדמה שבציור כמעט ולא בא לידי ביטוי ,אולי בשני הקוים
הקלושים קצת שמסמלים אדמה למטה ובציור הבית )כמסמל יציבות( משמאל.
קשר אפשרי לתשאול ואבחון:
בתשאול ובאבחון התקבלה תמונה של חוסר איזון באלמנט האדמה בעיקר אבל גם במתכת.
הג'יטסו שנמצא היה ב  GBוהקיו היה בטחול ובקיבה שעליהם עבדתי בטיפול )אלמנט
האדמה( .היה גם קיו ב ) BLהכי עמוק( וב .KID
בטיפול בחרתי לעבוד על אלמנט האדמה גם בגלל אבחנת ההארה וגם בגלל עניין של
הרהורים רבים ,קושי להחליט ,שרירים תפוסים וכולי.
יש גם רגישות גבוהה בקיבה אצלו.
דברים אלו מבוטאים היטב בחלק של המלל לתיאור הציור שקשור קשר הדוק לאלמנט
האדמה.
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כמו כן ,אופי הציור הוא יותר ייני ,והקיו העמוק באבחון היה ב BLואחר כך .KID
בתשאול עלה גם חזק מאד העניין של כוח רצון חלש.
בציור עצמו ,הבחירה של הצבעים קשורה לאלמנט העץ )הרקע לציור( שיכול להתאים עם
הג'יטסו ב  .GBכמו כן הצבע הנבחר הוא אדום ,אלמנט האש.
אלמנטים אלו פחות באו לידי ביטוי בתשאול ואבחון שלו והם פחות מאפיינים אותו.
מה שנראה גם בציור הוא שהצבעים שבחר )עץ ואש( שייכים לאלמנטים שונים לגמרי ממה
שמבטא אופי הציור שלו )ייני – אלמנט המים וקצת אלמנט המתכת(.
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 - 8ניתוח ציור אינטואיטיבי ומלל  -אלי

הציור במונחי חמשת האלמנטים:
צבע הדף הנבחר :לבן .אלמנט המתכת .זה הרקע לציור.
צבעים :שימוש בכל צבעי חמשת האלמנטים :שחור ,כחול כהה ,צהוב ,ירוק ,אדום והרקע
הלבן.
לחץ על הדף :בינוני-חלש.
דחיסות :הדף מנוצל לחלוטין ,אין שטחים ריקים .מצד שני הציור לא מרגיש לי עמוס.
מה אני רואה בציור:
הרקע לציור הוא לבן – אלמנט המתכת.
במרכז הציור ומה שתופס את רובו בתוכן ובשטח – דמות של אשה בשחור שמצויירת מאחור
)שחור = אלמנט המים( עם פרחים ביד.
מסביבה כעין כר דשא או רקע כלשהו בירוק שמקיף את רוב גופה )אלמנט העץ( ,כמה
פרחים אדומים )אלמנט האש( בידה.
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רקע צהוב )אדמה( לא דומיננטי במרכז הציור ,ולמעלה – שוב אלמנט המים ,בכחול כהה,
כעין שמיים.
האשה מצויירת מגבה ,מבחינת תקשורת הציור משדר לי משהו לא כל כך מתקשר ולא נגיש.
משהו לא מושג .אולי אידיאלי ?
באשה נראה שטמונה הבטחה ,מסביבה צמיחה )הצבע הירוק והצרור הקטן מאד של פרחים
באדום( ,באמצע אלמנט האדמה )צהוב( אולי יציבות שמובטחת )?(,
ולמעלה שוב אלמנט המים – הכחול הכהה.
בגדול אמנם בציור מופיעים כל צבעי האלמנטים ,אבל יש משקל רב בעיני לאלמנט המים,
השחור בו מצויירת האשה שהיא מרכז הציור ,הן בתוכן והן בהיקף,
וכן השמיים בכחול כהה.
המתכת מקיפה את כל הציור )הבחירה בדף הלבן(,
ואלמנט העץ שתופס שטח נכבד כרקע לאשה ,רקע של צמיחה ,לבלוב ,תקווה.
מבחינת יין/יאנג :בציור יש תנועה מועטה ,אם בכלל .ציור יותר ייני.
התנועה שאני רואה היא בעיקר למעלה ב"שמיים" הכחולים שמצויירים עם קצת תנועה,
ומעט עוד יותר ברקע הירוק שמקיף את האשה.
המלל במונחי חמשת האלמנטים:
זה תיאור הציור-
" אשה עם פרחים".
התיאור קצר ותמציתי ,כמו שנדרש בהנחיה.
הוא מתאר את מה שנראה כמו נושא מרכזי בציור ,האשה עם פרחים.
הוא לא מבאר או מוסיף ,אלא רק מתאר תמציתית ובאופן חסכני.
התחושות הנלוות לציור:
"אהבה"
גם התיאור הזה תמציתי מאד ,וכולל מילה אחת ,משמעותית..
להרגשתי התיאורים שלו את הציור הם מגוון אלמנט המתכת בשל התמציתיות הכמעט
חותכת ,חוסר התיאוריות ,אין השתפכות או הבעת רגשות ,אלא רק דיווח עליהם.
ומצד שני ,אפשר להבין שמדובר באהבה או חסרונה ,אלמנט האש ,לב.
אם נחבר את תיאור הציור "אשה עם פרחים" יחד עם תיאור התחושות הנלוות לציור
"אהבה" נקבל אולי כמיהה :אשה עם פרחים מביאה אהבה.
קשר בין המלל לציור עצמו מבחינת אלמנטים:
הציור עצמו בעיני מאופיין בעיקר על ידי אלמנט המים אבל גם העץ כרקע לאשה,
וכן המתכת שהוא צבע הדף הנבחר ,הרקע לכל התרחשות הציור.
מעט תקשורת אם בכלל ,האשה מצויירת מגבה ,אולי מנוכרת ,אולי של העתיד או העבר,
אבל לא מושגת ולא של עכשיו.
המלל מאופיין לדעתי יותר כאלמנט המתכת ופחות מים ,וטומן בחובו את אלמנט האש,
כמו מסתיר/מגלה כמיהה )אהבה(.
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בשניהם )ציור ומלל( יש אלמנט אש מזערי ובחוסר :גם לב וגם תקשורת בחוסר/הסתר ,גם
פרחים באדום  -אפקט מזערי מתוך כלל הציור.
קשר אפשרי לתשאול ואבחון:
בתשאול ובאבחון התקבלה תמונה של חוסר איזון בעיקר באלמנט המים אבל גם קצת
באלמנט האש )בעיות שינה ,חוסר שקט וכולי(.
הג'יטסו שנמצא היה ב  HTוב  GBוהקיו היה ב LU ,KID ,BL ,TW
איברי הקיו שמצאתי באבחון ההארה מתאימים לאלמנט המים הדומיננטי בציור ,וכן ה TW
לנושא התקשורת שעולה מן הציור.
הקיו שעבדתי עליו היה הריאות ,אלמנט המתכת ,שעלה גם מהמלל שלו התמציתי והחוסך
ברגשות ,המדווח ולא מתאר ,וגם מהציור – במובן של הרקע שבחר לציור ,דף לבן.
מעניין שהג'יטסו באבחון ההארה היה ב  ,HTבעוד שמהציור והמלל עולה כי אלמנט האש
דווקא נמצא בחוסר אמיתי.
ייתכן שהג'יטסו הזה ב  HTלא היה ג'יטסו אמיתי אלא כיסוי על קיו עמוק.
הקשר העיקרי בעיני בין התשאול ובין הציור והמלל הוא בפרט העובדתי שסיפר עליו
בתשאול – הוא מתמודד כרגע עם אהבה נכזבת ,וזה יכול להסביר הרבה ממה שמצוייר
בציור ואפילו להדהד עם בחירת הצבעים.
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סיכום
בעבודה זו ,שהיתה מרתקת בשבילי ,הוספתי למטופלים שהגיעו אליי לטיפול יחיד )בתיאום
מראש( ,חלק נוסף שהקדים את התשאול ואבחון ,שבו ההנחייה היא לצייר "מה שבא להם"
על גבי דף בצבע לבחירתם )דפים בצבעי חמשת האלמנטים( ,באמצעות צבעים מגווני
חמשת האלמנטים.
היו לרשותם כמה דקות לציור ,ועוד כמה דקות למלל חופשי לתיאור הציור והתחושות העולות
ממנו .הזמן היה מוגבל יחסית ,בכדי לקבל תמונה כמה שיותר אינטואיטיבית של מה
"שבראש" של המטופל ,מבלי שיהיה לו יותר מידי זמן לניתוחים ומחשבות .....
כמו שציינתי בהקדמה ,העבודה הזו נועדה לצרכי לימוד ואינה מהווה מחקר.
היא יותר מהווה מעין סקר עם ממצאים.
בנוסף לכך ,הידע שלי בחמשת האלמנטים הוא ידע התחלתי כמובן,
והוא נבנה לאורך השנה וכן ככל שהתקדמה העבודה ,והיה מלווה בהרבה סימני שאלה,
שהעמיקו את הצורך שלי לקרוא וללמוד ,וכמו שהפריעו ,כך גם עזרו.
אנחנו הרי מדברים על ידע סיני שאינו בהכרח חד משמעי או אנליטי ,הוא לפעמים נתון
לפירושים ,וכן ,תלוי גם באינטואיציה.
לכן בסיכום הנוכחי אני אביא יותר מגמות מאשר מסקנות ,יותר ממצאים מאשר ניתוחים,
אשלב אינטואיציה עם ידע.
הציור עצמו:
בציור האינטואיטיבי שציירו המטופלים יש שני פנים עיקריים :צבע ,ואופי.
הצבעים בהם השתמש המטופל בציור וכן צבע הדף שבחר כרקע,
לעומת אופי הציור – מה הוא מביע ,מה חוזק הצבע על הדף ,האם הוא שקט או סוער,
ייני יותר או יאנגי ,כמה משטח הדף מלא/עמוס.
אפשר להתייחס לזה כאל חומר ורוח ,אם רוצים.
הצבע וצבע הדף הם החומר ,אופי הציור הוא הרוח .שוב יין ויאנג.
כשבדקתי קשר בין הצבעים שבחרו המטופלים לאופי הציור שלהם ,לא נמצא כל קשר
ברור,
בהרבה מהמקרים הקשר היה אפילו מנוגד ,לדוגמא :צבעים שליטים אדום וירוק )אש ועץ(,
וציור מאופי מאד שקט וייני ,ללא כל תנועה.
המלל:
בניתוח המלל התיחסתי לשני דברים עיקריים :מה שהאדם מתאר ,בחירת המילים והקשר
שלהן לאלמנטים השונים )למשל :שמחה – אלמנט האש ,יציבות – אלמנט האדמה וכולי(,
ואיך שהוא מתאר ,עד כמה התיאור למשל תמציתי או חסכוני או "יבש" )מתקשר לאלמנט
המתכת( לעומת שופע ותקשורתי,
עד כמה התשובה עומדת בכללים או חורגת מהם )למשל כשהדרישה היא לתיאור של
מילה/משפט והנבדק מרחיב לכדי כמה משפטים ,או ההיפך(.
קשר בין המלל לציור :היה קשר מסויים בין המלל לאופי הציור אצל רוב הנבדקים )למשל:
ציור של סערה בים ,ומלל שמתאר סערה ,למשל :מלל שמדבר על נפרדות וציור בו רואים
עצמים לא מחוברים ביניהם וללא תקשורת ביניהם(.
לא היה קשר כמעט בכלל ,או קשר מקרי בלבד ,בין המלל לצבעי הציור.
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קשר לתשאול ואבחון:
בחלק הזה הבאתי קווים מרכזיים שעלו מהמטופל בתשאול )אלמנט או שניים עיקריים
בולטים אצלו בתשאול( ,וכן ג'יטסו וקיו עיקריים שעלו מאבחנת ההארה.
ניסיתי לבחון האם יש קשר מסויים לציור – צבע או אופי הציור וכן למלל.
לא מצאתי כאן התאמה מובהקת ,אולם היה כמה מגמות:
היתה התאמה גדולה יותר בין התשאול ואבחון למלל מאשר לציור עצמו.
כמו כן ,אם אני משווה בין התשאול ואבחון לציור עצמו – היתה התאמה גדולה יותר לאופי
הציור מאשר לבחירת הצבעים ,במקרים החלקיים בהם היתה התאמה.
מבחינת אבחון הארה שמתי לב למשהו מעניין:
לפעמים היתה התאמה בין עניינים אקוטיים שתוארו בתשאול/אבחון או למשל מרידיאנים
שהיו בג'יטסו לבין אופי הציור והמלל של המטופל.
באופן כללי המאפיינים המקומיים שאיתם בא המטופל באותו יום יותר באו לידי ביטוי
בציור ובמלל מאשר המאפיינים הכרוניים שעלו בתשאול ובאבחון ,בעיקר אם היו חזקים.
)נגיד :כאב ראש חד באותו יום השפיע יותר על הציור מאשר מאפיין אחר של המטופל שהוא
יותר כרוני(.
זה נראה היה לי הגיוני שהסימפטום האקוטי יבוא קודם כל לידי ביטוי ,גם בציור ובמלל ,לפני
הדברים הכרוניים ,כי זה "מה שמציק כרגע".
עם זאת ,כאשר לא היה סימפטום אקוטי מציק ,בהחלט ניתן היה למצוא את הקשר בין
המאפיינים שעלו בתשאול ואבחון לבין הציור והמלל של המטופל.
)לדוגמא :תשאול ואבחון שהעלו חוסר איזון בולט באלמנט האדמה ,וציור ומלל שהדגישו
מאפיינים של יציבות ,תלישות ,נפרדות ,וכולי(.

לבסוף ,מעניין לחשוב האם החלק שהוספתי ,של הציור והמלל ,השפיע במשהו על התשאול
ואבחון של המטופל.
כמובן שבטיפולים של פעם אחת אי אפשר ממש לבדוק דבר כזה,
אבל המטופלים שהגיעו ,סיפרו שהחלק של הציור הכניס אותם למצב מרוכז של רגיעה,
רובם שמחו על האפשרות לבטא את עצמם באופן חופשי בציור ,צבעים ,דפים ואחר כך
במלל ,וחלקם דיווחו גם שהמסגרת של הדף ,הצבעים ,מגבלת הזמן וההנחייה לצייר מה
שרוצים ,איפשרה להם משהו ונתנה חופש.
בשבילי זו היתה דרך נעימה לרכז את שנינו לקראת הטיפול ,כמו מעין חדר המתנה של כמה
דקות שמהווה חייץ בין מה שבחוץ ומה שבפנים.
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