להאיר קצת את השיאצו באמצעות הספר:
"להעיר את הנמר"

עבודת גמר מאת חנן בקון אפריל 2009
מבוא:
בכל תיאוריה יש ניסיון לתאר את המציאות ולהסביר אותה .תיאוריה במהותה ,אינה דבר סטטי .למעשה
תיאוריות דורשות מצידנו שיתוף פעולה דינאמי .זאת ,שכן הן מצריכות מאיתנו בדיקה חוזרת ונשנית:
האם התיאוריה מצליחה להסביר ולתאר את העולם שאנו פועלים בו? אנו שואלים זאת על מנת שנוכל,
בכל פעם מחדש ,לאשש או לבטל את התיאוריה על סמך הניסיון האמפירי שלנו .באופן מוזר ,נוצר מצב
בו התיאוריות ,בו זמנית ,יכולות להווה את המשקפיים שעל פיהן אנו תופסים את המציאות מחד ,ומאידך
הן אמת המידה שעל פיהן אנו בוחנים את המציאות שאנו קולטים לא פעם בזכותן.

במשך לימודי בבית הספר "מגע" ,מורי לימדו את החומר התיאורטי תוך כך שהדגישו כי תלמיד חייב
לנהל רומן אישי עם התיאוריות העומדות מאחורי השיאצו .זאת ,על מנת שננסה להפנים את החומר
"היבש" על ידי כך שנבחן אותו וניישם אותו בחיינו ,הן ברמה מחשבתית והן בתפיסת העולם שלנו.
במהלך הלימודים המנטרה שקיבלנו הייתה" :לימודינו הם למעשה רק התחלה של מסע שלא נגמר
לעולם" .מסע בו אנו מנסים להפנים את מה שלמדנו בעבר כל פעם מחדש.

העבודה הזאת נולדה כתגובה אישית שלי לתהליך לימודיי והניסיון שלי ,במשך השנים ,להכיר ולהפנים
את החומר .הכול התחיל כשנתקלתי מתוך שרשרת של מקריות )או אולי לא במקריות (...בספר העוסק
בניסיון להבין מהי טראומה וכיצד ניתן לטפל בה .לא רק שיצאתי במסע משותף עם המחבר פטר לוין
בעקבות ספרו "להעיר את הנמר" בניסיון להבין ולהסביר מהי טראומה ,אלה שתוך כך גם גליתי שעברתי
מסע אישי בניסיון מחודש להבין מהו השיאצו עבורי...

הרומן שלי עם הספר "להעיר את הנמר" כלל מרכיבים שמהווים חומר טוב ליצירת סיפור רומנטי עסיסי
מהחיים .הרומן התחיל מהכרות מקרית שגלשה למשולש מיתולוגי הקושר את שלושת הדמיות
המעורבות .המשולש נוצר כשגילתי שקיים מחקר שאני והמחבר התעניינו בו מסיבות שונות – מחקר
אודות ההתמקדות של יוג'ין ג'נדלין .אם לא די בכך ,אני גם מנסה להראות שהיה מעין רומן משותף
מאחורי הקלעים בין מסונגה ולוין ,בכל הנוגע לרעיונות מסוימים בתיאוריות שלהם .ייתכן שאפילו מסונגה
ולוין היו מסתדרים טוב מאוד ביחד כזוג )קולגות (...אם הם היו משדכים ביניהם לפני מותו הטראגי של
מסונגה.

בית ספר 'מגע' להכשרת מטפלי שיאצו – חזקיהו המלך  ,17ירושלים  - 93147טלפון02-5611933 :
maga@maga.org.il www.maga.org.il

עבודתי מתייחסת לתכנים בספר "להעיר את הנמר" של פטר לוין תוך הקשר של תהליך הפנמת השיאצו
שלי מאז התחלת לימודי בתחום זה .אי לכך ,אין אני מתכוון להתמקד בהתייחסות נרחבת או ביקורתית
כלפי התיאוריה המורכבת של לוין אודות הטראומה .אני גם לא מתכוון לסקור את כל הדברים שלוין
אומר על טראומה זולת הדברים שהדהדו לעולם השיאצו שלי .אני ממליץ בחום לכל קורא מעולם השיאצו
שמתעניין דווקא בטראומה לקרוא תחילה את הספר המקורי של לוין בשלמותו.

חשוב לי להקדים את המאוחר ולהבהיר לקוראים עובדה מצערת אחת לגבי הספר "להעיר את הנמר".
העובדה היא שמסיבות לא מובנות אין בסוף הספר ביבליוגרפיה מסודרת .הדבר מצער במיוחד לאור
העובדה שכפי שנראה בהמשך – ישנם משפטים ורעיונות כמעט זהים בין לוין ומסונגה ,והן בעלי אותו
רעיון מרכזי עם ניסוח שונה במקצת .התסכול נוצר היות שצפוי שלוין ומסונגה ,עם הרקע הפסיכולוגי
המשותף שלהם ,יושפעו במשך חייהם מאותם מקורות )כמו תיאורית הדחק שמסונגה נשען אליה( ואולי
הגיעו בזכות המקורות המשותפים למסקנות המשותפות .ישנה חשיבות לידיעה עם לוין מסתמך על
מסונגה או שמה כלל לא קרא את מסונגה .זאת מכיוון שיש משני תוקף לדברים בכך ששני חוקרים הגיעו
לאותם מסקנות מבלי שדרכיהם יצטלבו.

גם לצורך האנקדוטה בלבד ,אציין שייתכן שיש חשד לגניבה ספרותית או לחלופין יש "סקופ" מפתיע
בעובדה שלוין מעולם לא קרא והושפע מכתבי מסונגה למרות שלא פעם הרושם שמתקבל הוא שכן.
במידה ולא נעשה שימוש ללא קרדיט ברעיונות של מסונגה ,אני בטוח שלוין עצמו היה מתרגש מהעובדה
שהוא כלל לא היה מודע לקולגה -קולגה שחשב באופן מאוד דומה לו.
פרט לעובדה זו ,אנו צרכים לזכור שבסופו של דבר מדובר בשני חוקרים שעסקו בנושאים שקשורים לגוף
נפש .שניהם התעסקו בריאקציות ברמה אנרגטית המשפיעות על גופנו ובריאותינו .כשמבינים את
הטראומה כפי שלוין מתייחס אליה )בהקשר האנרגטי ,ביולוגי וחברתי( מקבלים פרספקטיבה רחבה לגבי
התיאוריה של מסונגה .זאת שכן ,גם מסונגה מאחד בתיאוריה שלו הקשרים אנרגטיים ביולוגים
וחברתיים.

לא פעם הדוגמאות מחיי היום יום שמביא לוין על מנת להסביר את התיאוריה המעשית שלו ,למעשה
מהוות דוגמאות נפלאות להבנת התיאוריות העומדות מאחורי השיאצו .לכן ,כל כך חשוב לי לשתף
אחרים ברובד של השיאצו שקיים בספר ,שלעניות דעתי ,יכול גם להשפיע על תפיסת עולמם או להבהיר
דרך דוגמאות חיות את החומר התיאורטי מאחורי השיאצו .מעבר לכך ,קיימת האפשרות ליצור בעתיד
סינתזה של הדברים וליצור תפיסה תיאורטית משוכללת יותר.
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אולי מפתיע לשמוע שהמסע שלי )או הרומאן שלי?( עם הספר "להעיר את הנמר" לא התחיל מאיזה
טיפול מתסכל או מוצלח עם מטופל כל שהוא שסבל מטראומה .יתרה מזאת ,לפני העיון בספר לא ראיתי
שיש קשר או אף אפשרות לקשר ישיר בין עולם השיאצו לנושא הטראומה זולת הקשר המתבקש
שטראומה עלולה להיות מקרה קליני שאולי אתקל בו במהלך הקריירה המקצועית שלי בשיאצו .עד
שקראתי את הספר ,כלל לא הייתי מודע לאפשרות שסביר מאוד שטיפלתי כבר בעבר במטופלים שחוו
טראומה ברמה זו או אחרת .יתרה מזאת גילתי שייתכן וגם אני ,באופן אישי ,נושא טראומות מבלי בכלל
להיות מודע להן.

לבסוף הערה טכנית :לאורך העבודה אני מצטט בעיקר מהספר "להעיר את הנמר" כאשר שמתי לנוחיות
הקורא את מספר העמוד בסוגריים מיד אחרי הציטוט .אם הציטוט איננו מהספר ,אז רשמתי את שם
הספר ליד הציטוט.
אז איך הכול התחיל...
את הספר מצאתי בחנות ספרים .הוא היה מונח על המדף במדור הגוף -נפש .אותו מדור בו מונחים גם
ספרים רבים אודות שיאצו .על גב הספר היה כתוב שלוין הוא ,בין היתר ,ד"ר לרפואה וגם פסיכולוג
ושהספר "בוחן את המהות האנושית וחושף את היכולת הטמונה בה לרפא את עצמה באמצעים רוחניים".
אם כן ,השילוב בין ריפוי פסיכולוגי ורוחניות העלה את התעניינותי בנושא .דפדוף מקרי בספר לקח אותי
בזיכרוני שנים אחורה לשיעור ספציפי בנושא התיאוריה של מסונגה מאחורי השיאצו.

מה שנחרט בזיכרוני היה שדיברנו על תיאורית הדחק שמסונגה מתבסס על פיה לשם הבנת עיקרון
הג'יצו .אני זוכר במעומעם שבאותו שיעור דיברנו על הצ'י במונחים של קפיאה היתקעות וכו' .לקראת סוף
העבודה ,אדון בהרחבה בעניין זה ,אך הנקודה הרלוונטית לעניינו כעת זה שהיה לי משהו בלתי פתור
בנוגע לשיעור ההוא .היו לי המון תסכולים בנוגע ליכולת שלי להרגיש שהבנתי עד הסוף את החומר
התיאורטי .כל השנים הללו נשאתי שאלות בלתי פתורות ופתאום בקריאת הקטע הקצר שלפנינו הכול צף
מחדש:

"הבה נצא למרדף .האנרגיה הנמצאת במערכת העצבים של האימפלה הצעירה בבריחתה מן הצ'יטה
טעונה במאה ועשרה קילומטר בערך לשעה .ברגע שהצ'יטה מזנקת את זינוקה האחרון ,מתמוטטת
האימפאלה .מן החוץ היא נראית חסרת תנועה ,כמו מתה ,אך בפנים מערכת העצבים טעונה מאוד עדיין
למאה ועשרה קילומטר לשעה .אף-על-פי שהגיעה לעצירה מלאה ,מה שמתרחש כעת בגופה של
האימפאלה דומה למה שמתרחש במכונית אם לוחצים על דוושת המעצור .הפער בין המרוץ הפנימי של
מערכת העצבים )מנוע( לבין אי -התזוזה החיצונית )מעצורים( של הגוף יוצר התפרצות חזקה בתוך הגוף
הדומה לטורנדו .טורנדו זה של אנרגיה הוא נקודת המוקד שממנה נוצרים הסימפטומים של עקה
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טראומטית ........אדם )או אימפאלה ( מאוים צריך לפרוק את כל האנרגיה שגייס כדי לעמוד מול האיום
אחרת ייהפך קורבן של טראומה.משקע אנרגיה זה אינו נמוג מעצמו .הוא נשאר בגוף ולעתים קרובות
מוליד מגוון רחב של סימפטומים כגון חרדה ,דיכאון ובעיות פסיכוסומאטיות והתנהגותיות .סימפטומים
אלה הם דרכו של האורגניזם להכיל )או לכלוא( את משקע האנרגיה שלא נפרקה(36)".

התיאור הזכיר לי את התהיות שלי בנושא של תקיעות אנרגטית שעלו אצלי מאז השיעור ההוא .יתרה
מזו ,הוא גם נתן לי ,בעזרת משל המכונית הבולמת ,המחשה מצוינת של אנרגיה תקועה בגוף ,כיצד היא
נוצרת ומדוע חשוב לפרוק אותה .כפי שנראה בהמשך ,הקטע אומנם לא פתר לי את כל השאלות
שהתעוררו מימי לימודי השיאצו ,אבל הוא העלה ועורר כיווני מחשבה חדשים שאתייחס אליהם לקראת
סוף העבודה.
לבסוף מה שגרם לי לקנות את הספר ולהחליט לעשות עבודה עליו בשיאצו היא העובדה ,שברפרוף מהיר
בספר ,שמתי לב שהוא הרבה להתבסס על "חוש החישה".

בעמוד  79של הספר לוין כותב:
"חוש החישה מקיף את הבהירות ,הכוח האינסטינקטיבי והגמישות הדרושים לשינוי צורתה של
הטראומה .לדבריו של יוג'ין ג'נדלין שטבע את המונח ’חוש החישה’ ,בספרו מיקוד:
חוש החישה איננו חוויה רוחנית ,אלא חוויה פיזית .מודעות גופנית לגבי מצב,אדם או אירוע .הילה
פנימית המקיפה כל דבר שאתם מרגישים ויודעים על אודות הנושא הנתון בזמן נתון -מקיפה אותו ומוסרת
אותו לכם בבת אחת במקום פרט אחר פרט.
חוש החישה הוא רעיון שקשה להגדירו במילים ,מכיוון שהשפה היא תהליך ליניארי ואילו חוש החישה
הוא חוויה לא -ליניארית .לכן ,בניסיון לבטא חוויה זאת ,הולכים לאיבוד ממדי משמעותה.(79) 1".

במקרה כמה חודשים לפני שנתקלתי בספר "להעיר את הנמר" נתקלתי בספרו של ג'נדלין "התמקדות".
בתחילת הספר ג'נדלין אומר שהוא הגיע לתיאוריה שלו על התמקדות תוך שאלת המחקר שלו :מדוע
בטיפול נפשי אין הטיפול מצליח לעיתים תכופות יותר? או במלים אחרות  -מהו הדבר שבו רובם נכשלים
בעשייתו?

ג'נדלין כותב שלאחר שחקר צורות רבות של טיפול נפשי ולאחר שהקליט רבים מטיפולים אלה הוא גילה
ש:
"מצאנו כי את המטופל המצליח -זה שאפשר להבחין אצלו שינוי ממשי ומוחשי הן במבחנים הפסיכולוגיים
והן בחיים עצמם -ניתן לזהות בקלות ניכרת מתוך ההקלטות של מפגשי הטיפול .מה שעושים מטופלים
 1סתם כדרך אגב שימו לב שיש אולי הדהוד לעמוד  16בספרו של מסונגה "זן שיאצו" בו הוא מתייחס לתיאוריות מעגליות כנגד
תיאוריות ליניאריות .אולי אין זה מקרי שמעטים יחסית יודעים בכלל אודות ג'נדלין ותגליותיו ,למרות שכפי שנראה בהמשך הוא
תרם צעד משמעותי בתחום הפסיכולוגיה של גוף -נפש
בית ספר 'מגע' להכשרת מטפלי שיאצו – חזקיהו המלך  ,17ירושלים  - 93147טלפון02-5611933 :
maga@maga.org.il www.maga.org.il

נדירים אלה בשעות הטיפול שלהם שונה ממה שעושים האחרים .השוני היה כה קל לאיתור ,שמהרגע
שהגדרנו אותו,יכולנו להסבירו לסטודנטים חסרי ניסיון; גם הם היו מסוגלים לברור את המצליחים מבין
השאר.
מהו השוני המכריע? מצאנו שלא מדובר בטכניקה של המטפל -ההבדלים בשיטות הטיפול משקלם מועט
באופן מפתיע .השוני גם אינו נובע מהנושאים שעליהם מדברים המטופלים .השוני נעוץ בדרך שבה הם
מדברים .וזהו רק סימן חיצוני להבדל הממשי שהוא :מה עושים המטופלים המצליחים בתוכם
פנימה)".התמקדות (15

לאחר שג'נדלין מציג לנו את המונח חוש החישה ואת הטכניקה שלו "התמקדות" הוא מתאר תפנית
אופיינית לטיפול המתרחשת אצל המטופל .הוא כותב:
" לא כל אחד חש בתפנית זו דווקא באזור הבטן .ההרגשה יכולה להתרחש בגוף כולו; אפשר שתהיה זו
תחושת שחרור בחזה או תחושת שחרור של הצוואר תפוס .אני קורא לתופעה תפנית גוף ,בעיקר כדי
לרמז שהיא איננה מתרחשת במוח .בדרך כל שהיא זוהי תמיד תחושה פיסית .לעתים קרובות אתה יכול
לראות ולשמוע אותה ,כאשר היא מתרחשת אצל מישהו אחר .אפשר שהיא תתבטא בפליטת אנחת
רווחה ארוכה וקולנית ,בשחרור פתאומי של העוויה מתוחה בפנים ,של הרפיה מהירה ונוחה
ביציבה).התמקדות "(49

עקב הרקע שלי בשיאצו נדלקה במוחי נורה אדומה :הייתכן שהוא למעשה מתאר כאן ובמקומות נוספים
בספרו את תופעת השחרור )תופעה שמתבצעת במהלך תהליך השחרור המתבצע בהבחנת ההרה(?
השאלה הבאה שצצה מיד במוחי הייתה :האם ניתן בכלל ליצור סוג של חיבור או השוואה בין טיפול שיאצו
וטיפול בהתמקדות? אינטואיטיבית ואסוציאטיבית נראה לי כי ברמה הפרקטית ישנו קשר בין השניים.
ייתכן ונקודות ההשקה הן בין העקרונות הפועלים מאחורי טכניקת "הלחץ השווה" לבין עקרונות הפועלים
מאחורי "חוש החישה".

אם כן ,ההיתקלות שלי בספר "להעיר את הנמר" היוותה מעין "הריגת שני ציפורים במכה" .זאת ,שכן
הספר עוסק גם בתהליך של קיפאון אנרגטי ,שכאמור עניין אותי ,וגם היווה אפשרות לחיבור בין תיאורית
ההתמקדות ומציאת הקשר כל שהוא לטיפול השיאצו .אקדים את המאוחר ואומר שגילתי בסוף הקריאה
שלמעשה דרך ספרו של לוין ניתן להבין שהמונח "חוש החישה" -הוא החוליה המקשרת שכנראה בלי
לדעת חיפשתי אחריה זה זמן רב.
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נקודות ההשקה בין הספר "להעיר את הנמר" והשיאצו
פטר לוין יצא בספרו במסע להבנת תופעת הטראומה ובניסיון להביא מזור לתופעה .הוא מנסה להסביר
את הטראומה על פי מודל אנרגטי .זאת הוא עושה על ידי הבאת דוגמאות מניסיונו הקליני וכן מדוגמאות
מרתקות מעולם הטבע.
כבר מעמוד  35לוין כותב בתת הפרק שנקרא "מדובר באנרגיה" כי "סימפטומים טראומטיים אינם
נגרמים על ידי האירוע 'המעורר' עצמו .הם נובעים מהמשקע הקפוא של אנרגיה שלא התפוגגה ונפרקה;
משקע זה נשאר לכוד במערכת העצבים שם הוא יכול לעשות שמות בגופנו וברוחנו(35) ".

לוין למעשה מבסס את כל הספר שלו על מודל אנרגטי  .הוא מדגים כיצד בטבע כשחיות נתקלות במצב
של מתח ) (stressעקב סכנה ,עומדות בפניהם שלוש אפשריות תגובה:
"התנהגויות ההתגוננות האוניברסאלית והפורמטיבית נקראו אסטרטגיות "הילחם או ברח" אם המצב
מצדיק תקיפה  ,היצור המאוים יילחם .אם נראה סביר שהיצור המאוים יפסיד בקרב ,הוא יברח אם יוכל.
לא חושבים על בחירות אלו; הן מתוזמנות אינסטינקטיבית בידי מוח הזוחלים והמוח הלימבי .כאשר לא
הלחימה ולא הבריחה יכולות להבטיח את בטחונו של בעל החיים ,קיימת התגוננות נוספת :אי-תזוזה
)קפיאה( שגם היא אוניברסאלית ובסיסית באותה המידה .מסיבות לא ברורות ,אסטרטגיית הגנה זו אינה
מקבלת מעמד שווה בחומר מתועד בנושאי ביולוגיה ופסיכולוגיה .ואולם זוהי אסטרטגיית הישרדות בת
קיימא במצבים מאיימים .במצבים רבים  ,היא אף הבחירה הטובה ביותר"(106).
אפשר אולי לטעון שלוין )בקטע בעמוד  (106משלח ביקורת שאולי תקפה גם לגבי החומר התיאורטי
שנחשף אליו תלמיד ממוצע של שיאצו על ידי מוריו .לפחות בחוויית הלמידה שלי ,לא זכורה לי התעכבות
בלימודים על נושא מנגנון הקפיאה והשלכותיו .לוין מוסיף:

"בתגובה לאיום עשוי האורגניזם להילחם,לברוח או לקפוא .תגובות אלו קיימות כחלקים ממערכת הגנה
מאוחדת .כשתגובות המלחמה והבריחה מסוכלות ,אינסטינקטיבית מתכווץ האורגניזם כשהוא הולך
לקראת האפשרות האחרת,תגובת הקפיאה .כשהוא מתכווץ ,גוברת האנרגיה שהייתה צריכה להשתחרר
על-ידי אסטרטגית הלחימה או הבריחה והיא נלכדת במערכת העצבים .....אם האורגניזם מסוגל לפרוק
את האנרגיה על ידי בריחה או על-ידי הגנה עצמית ובכך למנוע את האיום,לא תתרחש הטראומה(110)".
בלימודי השיאצו למדנו בהרחבה על מערכת העצבים )המערכת הסימפטית והפרה סימפטית( והקשרה
לשיאצו .דנו רבות על תרומת השיאצו להרגעת מערכת העצבים ועל כך שהסביבה המערבית חושפת
אותנו כיום לגורמי מתח רבים.
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אם כן ,יש לנו כבר מנקודה זו שפה מאוד משותפת בין התיאוריה של לוין והתיאוריה מאחורי השיאצו.
זאת ,שכן שניהם מדברים על מודל אנרגטי ושניהם מתייחסים למנגנונים המעורבים במצב של מתח.
בעמוד  37לוין אומר את המשפט הבא:
"למרבה המזל ,אותן אנרגיות עצומות שיוצרות את הסימפטומים של הטראומה ,כשמגייסים ומנתבים
אותם ,יכולות לשנות את הטראומה ולדחוף אותנו לשיאים חדשים של ריפוי ושליטה"(37).

זה סוג של משפט שיכול לדבר במיוחד אל מי שבא מתחום השיאצו גם ללא הבנת ההקשר הרחב יותר
של טראומה .בציטוט הנ"ל מופיעות שני מלים שהם מאבני היסוד של השיאצו .בשיאצו יש משמעות רבה
לגיוס וניתוב אנרגיות בכל הנוגע לכל ריפוי .היות שגם לוין מדבר במונחים של אנרגיה אפשר לצפות כי
נמצא גם לא מעט רעיונות משותפים בנוגע לדרכים פרקטיות להגיע לריפוי.
בעמוד  49לוין מסיק ש"שורשי הטראומה נעוצים בפיזיולוגיה האינסטינקטיבית שלנו לכן ,נגלה את
המפתח לריפויה הן דרך גופנו והן דרך נפשנו"(49).

ככל שאנחנו מעמיקים בספרו של לוין אנו מוצאים עוד נקודות השקה בינו לבין השיאצו של מסונגה
והבסיס התיאורטי עליו הוא מבסס את שיטתו .בשלב מסוים בספר לוין מעלה שאלה בסיסית שדורשת
ממנו למצוא את המכנה המשותף בין האדם לחיה ,כמו גם את ההבדל המהותי בין השניים .לוין מניח
שאחד המפתחות להבנה וטיפול בטראומה הוא באופן השונה שהאדם והחיה מגיבים לחשיפה לאירועים
טראומתיים.
לוין בעמוד  97פוסק ש:

"הטבע חנן כמעט את כל היצורים החיים באותן תגובות של מערכת העצבים לאיום ולסכנה .עם זאת ,רק
מין אחד מכול המינים מפתח תמיד תוצאות טראומטיות ארוכות טווח -המין האנושי.
"הטבע חנן כמעט את כל היצורים החיים באותן תגובות של מערכת העצבים לאיום ולסכנה .עם זאת ,רק
מין אחד מכול המינים מפתח תמיד תוצאות טראומטיות ארוכות טווח -המין האנושי המקרה היחיד שבו
אנו רואים השפעות דומות בקרב החיות ,הוא כשהן מבויתות או שהן נמצאות בתנאי דחק תמידי בסביבה
מבוקרת של מעבדות...
" ... .בעולם הטבע ,תגובות ההישרדות שדנו בהן הן נורמאליות  ,בריאות ופועלות לטובת החיות .
כשחיות חוות אירועים המאיימים על חייהן ,הן עוברות במהירות את תגובת ההלם הראשונית
ומתאוששות .התגובות שלהן מוגבלות בזמן ואינן כרוניות .בחינת התנהגות זו מאפשרת לנו להבין את
יכולתנו האינסטינקטיבית להתגבר בהצלחה על הטראומה נוכל גם ללמוד יותר כיצד לא להפריע
לאינסטינקטים שלנו .חוויית חוש החישה מאפשרת לנו להתחבר מחדש לחיה שבתוכנו"(97).
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לרוע המזל ,לוין אינו טורח להביא מראה מקום על המקורות המאששות את טענותיו מבחינה זואולוגית.
הוא גם לא טורח להסביר לנו מהו האלמנט בביות החיות שמביא לשוני בתגובותיהן .עם זאת ,למרבה
המזל ,גם אם התיאוריה של לוין שגויה ,עדיין אפשר ללמוד מניסיונו הקליני המוצלח המתבסס על
תיאוריה זו .הצלחה שמקורה בהתמקדותו בחוש החישה .מניסיון מוצלח זה ניתן גם להקיש לגבי טיפול
באמצעות שיאצו.

לוין מוסיף" ,בסיסה של הפסיכולוגיה האנושית התפתח עם היצורים הקדומים ביותר שזחלו מתוך הבוץ
ההיולי .ככל שנרצה לחשוב אחרת ,הקשר שלנו עם להתחלה זו נשאר זהה באופן בסיסי(96)".

"מדוע אנשים לא נכנסים ויוצאים מתגובות שונות אלו כפי שבעלי החיים עושים זאת? אחת הסיבות לכך
היא שהניאו-קורטקס המפותח מאוד שלנו )המוח הרציונאלי( מורכב כל כך ובעל עוצמה כזו שבאמצעות
הפחד ועודף השליטה הוא יכול להפריע לדחפים האינסטינקטיביים הסובטיליים והמצומצמים ולתגובות
הנגרמות על –ידי הגרעין של מוח הזוחלים .בעיקר ,מתעלם הניאו-קורטקס בקלות מחלק מתגובות
האינסטינקטיביות העדינות יותר -כגון אלה המכוונות את ריפוי הטראומה באמצעות פריקת אנרגיה .כדי
שתהליך הפריקה ישרת את מטרתו ,הוא צריך להיות מופעל ומונע על -ידי דחפים של מוח הזוחלים.
הניאו-קורטקס צריך להוסיף פרטים על המידע האינסטינקטיבי  ,לא לשלוט בו .הניאו-קורטקס אינו חזק
מספיק כדי לבטל את תגובות ההגנה האינסטינקטיבית לאיום וסכנה -תגובות הלחימה ,בריחה או קפיאה.
בעניין זה ,אנחנו בני האדם ,קשורים בקשר שאין להתירו לירושה החייתית שלנו .... ...בקרב בני האדם,
נוצרת הטראומה כתוצאה מהפעלתו של מחזור אינסטינקטיבי שלא ניתנת לו הזדמנות להשלים את
מחזוריותו .כשהניאו-קורטקס מבטל את התגובות האינסטינקטיביות שלנו ,שהיו צריכות להפעיל את
השלמתו של המחזור ,מתרחשת הטראומה(112-111) ".

"בשל מוחנו המפותח ,מסתבך תהליך היציאה ממצב הקפיאה של בני האדם .הפחד מחוויית האימה,
הזעם והאלימות כלפי עצמנו או כלפי האחרים ,או הפחד מהיחלשות כתוצאה מפריקת האנרגיה בתהליך
החזרה למצב של תזוזה ,משאיר את תגובת אי -התזוזה מקובעת .... .הפחד מפני המוות מהווה מרכיב
נוסף .הניאו-קורטקס מודיע לנו שהקפיאה כמוה כמוות .המוות היא חוויה שבני האדם נמנעים ממנה
נחרצות .לחיות אין מודעות מונעת כזו; לגביהן החיים והמוות הם חלק ממערכת אחת ,עניין ביולוגי
טהור(115)".
"הכוחות הנמצאים בבסיסה של תגובת אי-התזוזה והריגושים הטראומטיים של אימה ,זעם וחוסר אונים
הם אנרגיות ביולוגיות מוחלטות .האופן שבו אנו מגעים לאנרגיה זו ומשלבים אותה קובע אם נמשיך
להיות קפואים ומוכנעים או נוכל להמשיך הלאה ולהפשיר  ...אם נקבל תמיכה והכוונה נכונות ,נוכל לגבור
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על פחדים .אם נעשה שימוש מלא ביכולתנו המפותחת לחשוב ולתפוס ,נוכל לצאת באופן הכרתי
מתגובות הטראומה.תהליך זה צריך להתרחש בהדרגה"(120) .
)שימו לב שהמלים תמיכה והכוונה הם בעלות מטען רב בעולם השיאצו(...

כאמור :על מנת לפתח את התיאוריה שלו ,לוין מנסה למצוא את המשותף והשונה בין האדם והחיה וזאת
על מנת להבין מדוע תופעת הטראומה מייחדת את האדם יותר משאר האורגניזמים .ראינו מהציטוטים
הקודמים שדווקא המוח המפותח של האדם יכול להביא צרות צרורות כאשר יש איזה שהוא דיסהרמוניה
תפקודית בין המוחות שלנו .על פי הקטע הבא אנו רואים שיש לדעת לוין תלות בין תגובת המוחות
לאירוע:

"טענתי היא שאם הדחף האינסטינקטיבי לפרוק אנרגיית הישרדות רבה נכשל ,אזי תפקוד שתי המערכות
המוחיות האחרות משתנה לחלוטין"(188) .
)למעשה לוין מסביר את הדינאמיקה של "פלונטר הטראומה" המתרחשת בגלל שכל אחד משני המוחות
המפותחים מושפע מתפקוד המוח שמתחתיו(.

השיאצו מתבסס על הרפואה הסינית ,המושפעת בתורה ,בין היתר ,מרעיונות דאואיסטיים וכתבים
עתיקים אחרים .הכתבים שעליה מתבססת הרפואה הסינית ,מזכירים לנו ,לא פעם ,שיש לשמור ולהתנהג
על פי העקרונות הפשוטים שעל פיהם מתנהל הטבע .זאת ,על מנת להבטיח חיים טובים והרמוניים.
התפיסה כי האדם הינו בראש ובראשונה חיה שהינה חלק אינטגראלי מהטבע ,כמו גם הרעיון שדווקא
המוח המפותח והייחודי של האדם יכול לעיתים להביא לדיס-הרמוניה בתפקודו ,עולים בקנה אחד עם
הכתבים של הרפואה הסינית שנתקלנו בהם במשך הלימודים .בסך הכול אנו שוב לומדים שיתרוננו
כאדם מעל שאר החיות יכול להוות לא פעם חסרון .מסונגה עצמו נותן דוגמאות ספציפיות בהן יש דיס-
הרמוניה שהמוח המפותח החדש שלנו מעורב בו.

"מודעות מבחינה מתבצעת במערכת קליפת המוח החדשה .ככל שמערכת קליפת המוח החדשה
מתפקדת יותר ,המערכת הלימפטית מתקלקלת יותר יחד עם החוש העיקרי .ככל שאנשים מתורבתים
יותר ,המערכת הלימפטית מתקלקלת יותר יחד עם החוש העיקרי .ככל שאנשים מתורבתים יותר ,תחושת
החיים שלהם הופכת דלה יותר .....לפיכך ,ככל שאנו יותר מתורבתים אנו מתרחקים יותר מחיים בריאים.
בשגרה היומיומית שלנו עלינו ליצור מחדש מודעות ראשונית זו כדי לרענן את חיינו)".זן שיאצו עמוד (61
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קטע זה מהדהד עם הקטע הבא:
"מכיוון שאנחנו בני אדם ,אנחנו פגיעים לטראומה בדרך שבה החיות אינן פגיעות .המפתח ליציאה ממצב
קשה וחסר פתרון זה טמון במאפיין שמבדיל בבירור אותנו מן החיות -היכולת שלנו להיות מודעים בצורה
הכרתית לחוויה הפנימית שלנו....
...העובדה שאנו חיים בתרבות שאינה מכבדת את העולם הפנימי מזיקה לנו .בתרביות רבות ,העולם
הפנימי של החלומות ,הרגשות הדימויים והתחושות הוא קדוש .ובכל זאת ,מרבית האנשים מודעים
לקיומו מבחינה חיצונית(195) ".

לאורך הספר לוין מציג את חוש החישה שהזכרתי כאמצעי הכרחי להתגבר על הטראומה:
"הטראומה מתרחשת כאשר אירוע כלשהו יוצר השפעה בלתי פתורה על האורגניזם .אפשר להגיע
לפתרון באמצעות עבודה על ההשפעה הבלתי פתורה דרך חוש החישה(137).
"חוש החישה הוא הכלי שמשמש ליצירת קשר הדרגתי עם הכוחות העצומים הקשורים לסימפטומים
הטראומטיים ולגיוסם..דומה הדבר לקילוף איטי של בצל שחושף בזהירות את הגרעין הפנימי הסובל
מטראומה .ההבנה הטכנית של התפתחות עקרונות אלה היא מעבר לטווח הספר"(129) .

2

הנקודה שלוין מנסה להדגיש בספרו היא שחוש החישה הינו מנגנון מתוחכם שמשמש אותנו במישור
הבסיסי ביותר של הישרדות:

"כשעובדים עם הפיזיולוגיה  ,הדבר הראשון שצריך להכיר בו הוא שחוש החישה קשור קשר הדוק
למודעות .זה כמו לצפות בנוף ,או במקרה זה לחוש את הנוף.מודעות פירושה לחוות את הנוכח מבלי
לנסות לשפר או לשנות אותו .בכל פעם שאתם תופסים את עצמכם אומרים או חושבים "פירושו ש"...
אתם מצרפים פירוש לחוויה שלכם שירחיק אתכם מן המודעות הרגילה ויחזיר אתכם לעולם
הפסיכולוגי.3(93)".

"חוש החישה הוא פשוט ואלגנטי .עם זאת הוא פי מיליונים מתוחכם יותר מהמחשבים החזקים ביותר.
הוא מורכב ממודעות ,תחושה סובטיליות ,מגוון וקצב(95)".

 2לקטע הזה יש משמעות נוספת בשבילי כתלמיד שיאצו .הקטע מהדהד שעורים בהם אחת ממורותיי המשילה את הטיפול בשיאצו
כתהליך קליפה איטית של בצל .המורה השתמשה בדוגמה בכדי לענות לשאלה שלי :מדוע לדעתה לא עובדים בשיאצו ישירות על
הקיו הריק? המורה נתנה הסבר נוסף להסבר האנרגטי שאין בקיו הריק מספיק אנרגיה להניעה את האנרגיה בגוף .ההסבר הנוסף
היה הסבר פסיכולוגי שטען שאנחנו לא מעוניינים בבת אחת לתקוף את האזור הפגיע כמו שאנחנו לא ניגש למטופל בטיפול
פסיכולוגי ונחדור בבת אחת 'לבטן הריקה' שלו ללא הכנה נפשית מראש.
 3הקטע הזה מהדהד עם השיאצו בקשר אסוציאטיבי עם הנושא של הזן של הזן שיאצו כפי שדיברנו רבות בשעורי השיאצו שלנו.
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לוין מדבר על התרחקותנו מיכולת החישה הטבעית שלנו .יכולת זו היא הכלי שלנו להתקרב לטבע
ולהתאחד איתו .דבריו מזכירים את מסונגה המצביע על ההשפעה השלילית של החברה המודרנית
והמנוכרת; כמו גם ,ספר הדאו דה צ'ינג שמדבר על החשיבות של התאחדות עם הטבע .כפי שאנו יודעים
באופן אינטואיטיבי ההתרחקות מהטבע מובילה לניכור) .הניכור בחיים המודרניים של המערב הוא תחום
שמסונגה עסק ובעקבות זאת דיבר על חמלה ועל חיבור במובן של הרגשת האחד שמתקבלת בלחץ
שווה(.

בקטע הבא לוין חוזר על הרעיון שהמרחק שלנו מהחיים הפשוטים והפראיים שנועדנו לחיות לפני עידן
המודרניזציה ,עלה לנו על חשבון ההנאה והחיוניות שלנו:

"לגבי חיות הפרא ,תגובות אינסטינקטיביות אלה פירושן הישרדות -היכולת להיות קשובות ולהתאחד עם
הסביבה תשמור על חייהן .לגבי בני האדם,אפשר להשיג הרבה יותר אם משתמשים בתגובות חייתיות
אלו .הן מגבירות את יכולתנו להתחבר וליהנות ,מביאות חיות וחיוניות"(102) .

בהקשר של חוש החישה לוין נותן הסבר תיאורטי מעניין ביותר מדוע אנחנו מגיעים למצב המכונה ניתוק
) - (dissociationמצב בו אנחנו מרוחקים מחוש החישה הטבעי שלנו .הניתוק הינו מנגנון הגנה
המתפתח עקב אירוע טראומטי שעבר האדם .הניתוק מפריד בין חוש החישה ,הנחווה בזמן הטראומה
כקשה מנשוא ,לבין המודעות .על כן ,דרך הריפוי שמתאר לוין לטראומה היא דרך חיבור מחודש לחוש
החישה .להלן השלבים של התהליך כפי שלוין מתאר לאורך הספר:
" בטווח הקצר ,פועלים שלושת הרכיבים האחרים המרכיבים את גרעין התגובה הטראומטית -התכווצות,
התנתקות וחוסר אונים -כדי להגן על האורגניזם(143) "...

"...התכווצות,ההתנתקות והקפיאה מהוות את הרצף המלא של תגובות שבהן משתמשת מערכת העצבים
כדי לטפל בתרחיש שבו עלינו להגן על עצמנו ,אך איננו יכולים לעשות זאת(144) "....

"...מכיוון שההתנתקות היא הפסקה בהמשכיות של חוש החישה של האדם ,כמעט תמיד היא כוללת
עיוותי זמן ותפיסה ..... .בטראומה נראה שההתנתקות משמשת אמצעי מועדף המאפשר לאדם לעמוד
בחוויות שבאותו רגע אי אפשר לעמוד בהן"(146) .
"ההתנתקות מפריעה להמשכיות חוש החישה ובכך מונעת מאנשים הסובלים מטראומה לעבוד ביעילות
על פתרון הסימפטומים הטראומטיים שלהם .הנקודה כאן אינה לסלק את ההתנתקות אלא להגביר את
מודעות האדם לגביה(147) ".
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נראה כי ההסבר של לוין אודות "ניתוק" מהדהד עם השיאצו .אם נניח שעל פי הגדרה ההיפוך של חווית
הניתוק היא האחדות ,אזי בשיאצו אנו שואפים על ידי השימוש במגע ובלחץ שווה להגיע למצב איחוד אצל
המטופל .מסונגה תיאר מצב זה כהחזרת המטופל להרגשת האחדות או להרגשת זרימת החיים.
מתוך הניסיון האישי שלי בשיאצו המגע יכול בהחלט להגביר את המודעות כלפי דברים מסוימים שנרצה
לשנותם אצל המטופל ,כגון :מתח מיותר בשרירים מסוימים וכו' .באמצעות המגע אנו גורמים למטופל
להיות מודע לדברים הללו )למשל תפיסות או החזקה מיותרת בשריר( ועצם הגברת המודעות של
המטופל לגופו הוא הזרז המרפא אותו.

לוין ממשיך וכותב:
"כאשר אנו מוכרעים על -ידי הטראומה )ולאחר מכן חוזרים לעצמנו( ,אנו יראים מחוקי הטבע הקיימים.
כאשר אנו מאבדים את התמימות ,אנו יכולים לזכות בחוכמה ,ובתהליך קבלת החוכמה אנו זוכים
בתמימות חדשה .האורגניזם האינסטינקטיבי אינו עומד למשפט .הוא רק עושה את מה שהוא עושה .כל
שעליכם לעשות הוא לא לעמוד בדרכו.
במשא ומתן מחדש לגבי הטראומה ,באמצעות מעבר בין מערבולת הטראומה לבין מערבולת הריפוי ,אנו
משלבים את חוק הקוטביות האוניברסאלי .חוק זה זמין לנו ככלי שיעזור בשינוי צורתה של הטראומה.
בתהליך זה אנו גם חווים ישירות את הפעימות הקצביות של החיים .באמצעות ניצול חוקים אוניברסאליים
אנו מתחילים להכיר בדפוסים המחזוריים שטווים את המציאות שלנו .לבסוף  ,עשוי הדבר להוביל להבנה
עמוקה יותר של מערכת היחסים הקיימת בין החיים לבין המוות(225) ".
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מסונגה כתב בזן שיאצו עמוד :61
"מודעות מבחינה מתבצעת במערכת קליפת המוח החדשה .ככל שמערכת קליפת המוח החדשה
מתפקדת יותר ,המערכת הלימפטית מתקלקלת יותר יחד עם החוש העיקרי .בשגרה היומיומית שלנו
עלינו ליצור מחדש מודעות ראשונית זו כדי לרענן את חיינו")זן שיאצו (61

לוין כותב גם ש:
"בעולמנו כיום ,איבדו מרבית האנשים את היכולת להישאר נוכחים או קשובים לניואנסים של הנופים
הפנימיים והחיצוניים שלהם .אך סוג זה של ערנות ומודעות נשאר חשוב לתפקודם של ילידים רבים .בחנו
את חווייתו של צייד יליד ביער.

 4כמובן שנושא האיזון בין שני קטבים מתחבר בצורה זו או אחרת אם הבסיס התיאורטי של הרפואה הסינית שתמיד יש בו ניסיון
קליני לאזן בין שני קטבים עד למציאת איזון בניהם.
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כדי להיות קשוב לסביבה ,חייב הצייד להיות מרוכז בתגובות החייתיות ובחוש החישה שלו .בכך ,לא רק
שהוא מודע יותר לתגובותיו שלו ,אלא גם לאלה של הטרף .הצייד והניצוד אחד המה .הוא יודע מתי החיה
חולה או פצועה ,רעבה או עייפה...הוא והחיה חולקים רוח אחת(101)".

את הציטוט הזה יש לזכור במיוחד כהדהוד למה שאנחנו כמטפלים עושים בשיאצו בתהליך ההבחנה.
התיאור הזה ממחיש בצורה חזקה את ההרגשה של "להיות אחד" עם המטופל .חוויה זו מתרחשת לא
רק אצל המטופל )שבאמצאות לחץ שווה הוא "מתחבר מחדש"( אלה גם לנו כמטפלים הנהפכים לאחד
עם המטופל .זה עוד דוגמא נפלאה לתודעת הזן שבזן שיאצו ,אליה תלמידי שיאצו צריכים לשואף להגיע
אליו.

ובכן ,אחת מנקודות ההשקה המעניינות ביותר ,בין השיאצו והתיאוריה מאחורי הספר של לוין היא
באמת ההתעסקות בחוש החישה והמשמעות התיאורטית שלה .למעשה לוין מסביר את חוש החישה
באופנים שונים .שימו לב למה שהוא אומר לנו במשפט זה:

"כיום נפוץ השימוש בביטוי 'סמוך על תחושות הבטן' .חוש החישה הוא האמצעי שדרכו תוכל לשמוע קול
אינסטינקטיבי זה(84)".

מניסיון הלימוד שלי ,תלמידי שיאצו רבים נדרשים ללמוד לעבוד עם תחושת הבטן שלהם .מה שלמעשה
קורה זה שגם אם המורים לשיאצו לא מדברים במונחים של "חוש חישה" הם בהחלט נותנים לתלמידים
תרגילים רבים לפתח את החוש הזה .במיוחד בשעורים שקשורים להבחנת הרה ).(Hara
בנושא חוש החישה ותחושת האחד" ,הדובדבן שבקצפת" הוא הציטוט הבא:
" ...החיה והסביבה הן אחד ללא הבחנה בין גירוי ותגובה .האורגניזם שמסביר בצורה הטובה ביותר כושר
הסתגלות זה הוא המדוזה או האמבה .פועמת ומנחשלת את דרכה באמצעי נוזלי שאינו שונה בהרבה
ממהותה שלה ,נעה האמבה כחלק מסביבתה .השינוי הקטן ביותר בסביבתה גורם לתגובה
מידית.לדוגמה ,המדוזה תכוון את עצמה מחדש ותנוע לכיוון שבו תמצא מזון או לחילופין תתרחק ממקום
רעיל .הסימנים החיצוניים שהיא מקבלת ותגובתה מתרחשים כאירוע אחד .הם למעשה מסונכרנים
ומתרחשים בו זמנית .צורת הסתגלות זו קריטית להישרדותם של כל האורגניזם בלעדיה ,כיצד נוכל
להגיב תגובות מתאימות ובזמן הנכון הן להזדמנות והן לסכנה? הכלי המשמש הסתגלות זו הוא הגוף.
בקרב בני האדם מתבטאת חוויה זו באמצאות התחושות וחוש החישה(100)".
כשנפגשתי לראשונה עם הטקסט הזה החסרתי פעימה .אי אפשר שלא תהיה תחושת  .Deja Vuהאם
דוגמת האמבה שמזכיר לוין לא מוכרת לי כבר מהתיאוריה של מישהו אחר?
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זה בהחלט אירוני ומשעשע שהתיאורטיקנים מתחום הגוף נפש של האדם המפותח מגעים בסופו של דבר
לאותה דוגמה בסיסית :דוגמת האמבה האורגניזם הפשוט .מבחינה תיאורטית הדבר לא מפתיע ,שכן
מדובר ,כאמור ,בשני חוקרים בעלי רקע פסיכולוגי .לוין ומסונגה צריכים להסביר תופעות הקשורות
להתנהגות פסיכולוגיות ופיזיולוגיות של האדם .שניהם מחפשים מנגנונים משותפים ,בין האדם ושאר
החיות בטבע ,על מנת לפתח את התיאוריה ההוליסטית שלהם הכוללת את הגוף והנפש .לבסוף שניהם
הולכים אחורה בזמן האבולוציוני .שוב יש הדהוד לטענה של מסונגה שההתפתחות ההיסטורית אינה
חייבת להיות ליניארית ,כמו שנהוג לחשוב לעטים קרובות במחשבה המערבית.

לקראת סוף הספר "להעיר את הנמר" לוין מפתח את הרעיון של אלמנטים קוטביים המתרחשים בגוף
ובנפש .למשל ,התכווצות כנגד התפשטות או התחברות; כמו גם ,חוש החישה לעומת התנתקות מחוש
החישה.
"האורגניזמים פיתחו תהליכים מושלמים לריפוי השפעות הטראומה .תהליכים אלה כוללים את היכולת
לאחד ,למזג ולשנות את הקטבים של ההתפשטות וההתכווצות .אם קטבים אלה מתאחדים באופן
הדרגתי ,אפשר להתגבר על הטראומה לחלוטין .כאשר מטפלים בטראומה פיזית ,עבודתו של הרופא היא
לתמוך בריפוי )לרחוץ את הפצע ,להגן עליו בעזרת תחבושת או גבס וכו'( הגבס לא מרפא את העצם
השבורה ,הוא מספק לה את מנגנון התמיכה הפיזי שמאפשר לעצם להתחיל ולהשלים את תהליכי הריפוי
האינטליגנטים שלה.בדומה ,במיזוג הקטבים הנפשיים של ההתפשטות וההתכווצות ,תומך בנו חוש
החישה בתזמור יצירת המופת של השינוי"(203).
הקטע הנ"ל מהדהד עם החשיבה המזרחית היות והוא מתאר למעשה את הריקוד הנצחי שבטבע בין היין
והיאנג ובין הרצון הטבעי שלנו להגיע לאיזון .בנוסף לכך ,יש פה תפיסה ,שללא ספק מסונגה היה מהנהן
בראשו ,בנוגע לרעיון של התמיכה שנותנים בזמן שהטבע עושה את שלו )כמו תפיסת העשייה ללא עשייה
בדאואיזם(.

למרות שהראיתי כאן ובמקומות אחרים הדהוד חזק ,כמו גם קשר אסוציאטיבי בין עולם השיאצו
והתיאוריה של לוין ,עלינו לזכור שהתיאוריות של לוין ומסונגה אינן זהות על אף הנקודות המשותפות להן.
התיאוריה של לוין מורכבת יותר מהתפיסה הדיכוטומית הפשוטה של יין יאנג ואיזון ,ויש לכבד אותה כמו
שהיא ורק אחר כך להתייחס אליה מזווית הראייה של השיאצו.
לא מפתיע שהן מסונגה והן לוין שניהם כחוקרים מביעים בשלב מסוים בכתיבתם את הרעיון שכדי לפתור
בעיות יש לטפל בהם מהשורש ולא רק להתעסק עם הסימפטומים הבולטים .המשעשע בהקשר זה היא
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העובדה שהם מביעים את דעתם בצורה דומה ומשתמשים ממש באותם דוגמאות מעולם החי ומעולם
הצומח .אני מזכיר שבהקשר לדברים אלה לוין לא מזכיר שהוא קרה את כתביו של מסונגה.
לוין כותב:
"נסו להיפטר מן הקיסוס ,משיחי האוכמניות או מהבמבוק על-ידי חיתוכם מעל פני האדמה .כל מי שנסה
זאת יודע שהדבר בלתי אפשרי .בדברים מסוימים יש לטפל מן השורש"(194) .

מסונגה כתב:
לפי פילוסופיית ין ויאנג ,ין הוא שקט וחסר תנועה בזמן שיאנג הוא חיצוני ופעיל .בזמן הטיפול במחלות
חשוב להביא בחשבון את השילוב בין השניים .הסימפטומים הנראים על פני השטח הם יאנג בזמן
ששורש המחלה הנמצא עמוק וחבוי הוא הין .אם לא מבנים את שורש המחלה ,הקשה לגילוי ,אי אפשר
לרפא את המחלה .כדי להבין את הנקודה שלי ,חישבו רגע על דשא .הדשא גדל מעל פני האדמה והוא
היאנג ואילו השורשים שמתחת לפני האדמה הם הין .קל למצוא את החלק הגדל מעל פני האדמה ,אך
קשה למצוא את החלק שמתחת לפני האדמה .לא משנה כמה פעמים תגזמו את הדשא ,הוא יגדל שוב
במוקדם או במאוחר ,אלא אם תוציאו אותו מן השורש .כך זה בשיאצו .אי אפשר לרפא מחלה על ידי
טיפול בחלק היאנג בלבד) .זן שיאצו (24

כיצד קריאת הספר "להעיר את הנמר" השפיעה על תפיסתי את התיאוריות שמאחורי השיאצו ועל
חווית השיאצו שלי.
עד כה ניסיתי להראות נקודות השקה בין התיאוריה של לוין ובין התיאוריות של השיאצו .הרעיון היה
להראות שבגלל שיש רקע תיאורטי משותף בין לוין ומסונגה ניתן אולי להקיש דברים שאומר לוין על
השיאצו ולהפך .כאמור ,בשבילי החוויה הכללית של קריאת הספר היוותה אפשרות להרחיב את הבנתי
ולחוות מחדש ,מפרספקטיבה שונה ,את החומר היבש שלמדתי בלימודי השיאצו.
הדוגמאות המרתקות מעולם הטבע והניסיון הקליני של לוין מתלבשות על החומר התיאורטי שלמדתי והם
נתנו להם נופך חי יותר .בשבילי ההתעניינות בתיאורית לוין דומה ללימודי אומנות לחימה כלשהי .כל
אומנות לחימה ספציפית מבוססת על עקרונות משותפים לעולם הרחב של אומניות הלחימה השונות
מחד ,ומאידך היא ייחודית ולא תמיד אפשר או נכון לעשות סינתזה בין אומנויות לחימה שונות .האדם
שלומד אומנות אחת יכול לקבל עניין רב וחוויה מפרה אם הוא יסתכל על אומנויות לחימה שונות כאל
דגים שונים ששוחים איתו באותו אקווריום .באופן זהה אני מתייחס לספרו של לוין .עולם הריפוי הוא
עולם נרחב עם שיטות רבות ותיאוריות שונות .יחד עם זאת ,עם כל השוני בין סוגי הטיפול ,יש מחנה
משותף נרחב לכולם ומכאן אפשרות להפריה הדדית.
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הקריאה של הספר של לוין גרמה לי הנאה ופתחה לי כיווני מחשבה חדשים .עם זאת ,לא הרגשתי מחויב
להסכים איתו בכל עניין .לא פעם התחברתי לרוח של המסקנות שאליהם הגיע מבלי להסכים לדרך
שהובילה אותו אליהם.
באופן מעשי הקריאה בספר של לוין גרמה לי לשוב לשיאצו ולבחון מחדש את המושגים :הג'יצו ,הקיו
וסטגנציה של אנרגיה ,כמו גם את הדינאמיקה ביניהם .בעבר היה לי קל לתפוס מהו ג'יצו וכנגד מה הוא
נוצר ,ברם מושג הקיו תמיד תעתע אותי .לאן בדיוק אנרגיה נעלמת בגוף? כיצד התחברות למעט אנרגיה
שנוצרה במקום מסוים יכולה להביא או להזמין פתאום פרץ של אנרגיה?

מהקריאה של "להעיר את הנמר" הבנתי את הטעות המחשבתית שלי בעניין הקיו .הבנת הקיו כריקנות
יכולה להיות מטעה אם לא מבנים ריקנות כפוטנציאל אדיר של אנרגיה לא ממומשת  .לא מדויק להגדיר
את האנרגיה התקועה בגוף שעליה מדבר לוין ,כאנרגיה במצב חוסר .נהפוך הוא ,הדבר דומה לאנרגיה
שיכולה לגרום לטייפון בגוף ולהרס בלתי ישוער .החוסר הינו חוסר המימוש הרגעי של האנרגיה או אי
יכולתנו להבחין באנרגיה .קל להבין את העניין מנקודת מבט דאואיסטית ששמה את הדגש בריקנות או
בחוסר מימוש של משהו לעומת מימוש הפוטנציאל .מה שמרתק מהקריאה בספר של לוין הן הדוגמאות
שמצביעות על העובדה שהאנרגיה הנעלמת יכולה להופיע בפתאומיות וללא אזהרה מוקדמת.

עוד מתחלית לימודי בשיאצו נדמה היה לי שהבנתי כיצד נוצר הג'יצו כתוצאה של לחץ מגורם חיצוני.
הבעיה הייתה למצוא מודל ברור שיסביר כיצד ,במצבים שונים ,נוצר לפתע קיו במקום שהיה בו ג'יצו.
הדוגמה היחידה שהסבירה טוב כמה מקרים קליניים בנוגע לג'יצו שנהפך לפתע לקיו היא הדוגמא של
היד המורמת:
נניח שהזרוע שלנו נשארת באוויר לזמן ממושך עד שכוח המשיכה מתגבר על כוחנו להחזיק אותה
באוויר .הזרוע צונחת מעייפות וזאת כיון שהלחימה השרירית כנגד כוח המשיכה הגיע לפתע להתשה.

גם עם הסבר זה עדיין נשארו לי שאלות ותהיות רבות בנוגע לדינאמיקה של מעברים בין עודף אנרגיה
וחוסר אנרגיה והשפעתם על הגוף .עדיין נשאר הרצון להבין מהי אנרגיה שקפאה במערכת ,ואיך ,אם יש
תקיעות של אנרגיה בתוך המערכת ,מתקיימת זרימה פחות או יותר שווה לפני ואחרי ההיתקעות .אפשר
להדגים את העניין עם צינור מים שייצג עבורנו מרידיאן .דמו שיש בתוך הצינור מים ועכשיו ניצור מצב
דמוי תקיעות על ידי לחץ על הצינור או לחלופין נתקע אבן באמצע הצינור .אם נעביר מים זורמים אז
הלחץ שלפני התקיעות יהיה חזק ואילו הלחץ שאחרי התקיעות בצינור לא יהיה שווה ללחץ שלפני מוקד
התקיעות .בפועל נפגוש בקליניקה מקרים שאינם מתנהגים באופן זה .לכן עדיין דרוש לנו מודל טוב יותר
שיסביר התנהגות אנרגטית במצבים של קיו.
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מלבד פרספקטיבה של הבנת הקיו ,הקריאה בספר עזרה לי להבין טוב יותר את המושגים של אחדות
וניתוק בשיאצו .בספר קיבלתי רמזים נוספים לגבי תפקידו של הלחץ השווה כמקשר בין הניתוק של
המטופל וחיבורו מחדש על ידי המטפל.
המושגים של ניתוק וחיבור לא רק מתחברים אצלי לשיאצו בהקשר המצומצם של עבודה עם טראומה.
הידע החדש שצברתי מקריאת הספר עורר בי את המודעות למקרים בהם המטופל נמצא במצב של
ניתוק .דרך קריאת הספר ובשל התרגילים שיש לספר להציע להבנת ניתוק וחוש החישה ,לא רק
שהעשרתי את הידע התיאורטי שלי ,העשרתי גם את עולם החוויות שלי שיכול לעזור לי לחוש אמפתיה
עם מטופל שחש ניתוק .בנוסף על כך ,דרך קריאת הספר הרחבתי את המודעות העצמית שלי בהקשר
של ניתוק ,והתחלתי להבחין במקומות שבהן אף אני מנותק .הבנה זו התחברה למה שהמורים שלי
העירו לי כשהם אמרו לי שעלי לשפר את הנוכחות שלי בטיפולי השיאצו.
"להעיר את הנמר" אפשר לי הבנה תיאורטית אשר הסבירה לי איך התרגול המעשי של השיאצו שעברתי
במשך לימודי תרם להתפתחות שלי והפך אותי למטפל בשיאצו .אני חש שדרך הבנת המושגים של ניתוק
וחיבור שלוין מדבר אליהם אני מבין טוב יותר את הדינאמיקה מאחורי התיאוריה של מסונגה .נדמה לי
שאפשר להניח שעל אף שמסונגה לא דיבר ישירות על חוש החישה שהמשיג ג'נדלין ,מסונגה היה
בהחלט ער לו.
למעשה אני די משוכנע שמסונגה תר אחרי השאלה כיצד נוכל לטפל בעצמנו ללא מתווך חיצוני ,ובעקבות
זאת הוא פיתח את תרגלי המרידיאנים שלו .בשפה של מסונגה המתווכים בין האנרגיה והגוף הם
המרידיאנים ולכן הוא התמקד במרידיאנים בפיתוח התיאוריה שלו .המושג של חוש החישה למעשה יכול
להעשיר את הפנמת תרגילי המרידיאנים באופן מעשי ותיאורטי .יתרה מזו ,על מנת לעשות את תרגילי
המרידיאנים המפתח הוא לעבוד מתוך מודעות לחוש החישה שלנו ולא לעשות אותם באופן מכאני כמו
עוד תרגיל כושר.

הפרספקטיבה שלי בהבנת התהליך המתרחש בי ובמטופל השתנו לטובה מאז קריאת הספר שכן אני
מודע יותר לכך שבאבחנת בטן אני נדרש להיות עם המטופל כמו אותו תיאור הנפלא של הצייד והניצוד
של לוין .אני מבין טוב יותר על מה ניסו לדבר איתנו מורינו כשדיברו על הזן בשיאצו .פתאום יש משמעות
ברורה יותר למושגים מעורפלים שנדרשנו ללכת על פיהם כגון "לחוש דרך הבטן".
למשל ,אני גיליתי שאני ער יותר לתופעת הרעידות שמופיעות אצל מטופלים שונים בזמן הטיפול .כיום יש
לרעידות האלה משמעות מעבר ל"סתם" אנרגיה שמתחילה לזוז בגוף .אני יכול לראות גם התחלה של
ריפוי משמעותי בהקשר לעולם הטראומה .תופעת הרעד מתקשרת למה שתיאר לוין מעולם החיות:
"כשמחליטות החיות שלא נשקפת להן סכנה  ,הן בדרך כלל מתחילות להתעוות ולרעוד קלות .התהליך
מתחיל בעיוות קל מאוד ,או רעד ,בחלק העליון של הצוואר סביב האוזניים ומתפשט מטה אל החזה,
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הכתפיים ולבסוף הבטן ,אגן הירכיים והרגליים האחוריות .רעידות אלה של הרקמות השריריות הן דרכו
של האורגניזם לווסת מצבים קיצוניים שונים של הפעלת מערכת העצבים"(108).
באופן ספציפי ,הספר עזר לי להסתכל מפרספקטיבה שונה על טיפולי שיאצו שעשיתי בעבר על נפגעות
אנורקסיה ופגיעה מינית .הקריאה עזרה לי לגבש את הדעה ששיאצו יכול להיות טיפול מועיל ואף מועדף
במקרים קשים של טראומה .זאת מכיוון שהשיאצו לפעמים מהווה טיפול העוקף את השכל האנליטי,
שכפי שראינו ,יכול להיות דווקא הגורם לתקיעות.

הקריאה של הספר עזרה לי גם להבין את חשיבות השיאצו ספציפית לאוכלוסיה הישראלית
לקראת סוף הספר ,לוין מצביע על כך שהטראומה אינה בהכרח רק בעיה ברמת הפרט .סביר להניח
שאוכלוסיות שלמות נוסעות עימן טראומה קולקטיבית .לוין מגיע למסקנה זאת אחרי שהוא מסביר את
מעגל התקיעות המתקיים בעקבות תהליך שהתחיל מעירור שלא נפרק בעבר:

"הבה נבחן את מה שאנו יודעים על אודות הטראומה .כאשר אנשים הופכים ערניים ביותר אך איננו יכולים
לאתר את מקור האיום המתפשט הזה .מצב זה גורם להסלמת הפחדים והתגובה ,ומגדיל את הצורך
לזהות את מקור האיום .התוצאה היא שאנו הופכים מועמדים סבירים לשחזור-בחיפוש אחר אויב כלשהו.
דמו כעת אוכלוסייה שלמה בעלת עבר פוסט -טראומטי זהה .כעת ,דמו שתי אוכלוסיות כאלה שנמצאות
באותו אזור גיאוגרפי".....

לא קשה לעשות אחד ועוד אחד ולהגיע למסקנה שהמציאות בישראל היא דוגמה קלאסית לסוג אוכלוסיה
בעלת טראומה שעליה מדבר לוין .מכאן נובע ששיאצו ושיטות אחרות מאוד רלוונטיות לצרכים המיוחדים
של אוכלוסיית ארצנו.

שאלות פילוסופיות ופרקטיות שהקריאה בספר העלתה מחדש
מבחינה אינטלקטואלית הקריאה בספר גרמה לי להרהר מחדש על שאלות פילוסופיות ופרקטיות נפוצות
שנשאלו על ידי ועל ידי תלמידים אחרים לאורך לימודיי .השאלות הללו נסבו סביב הסוגיות של הגדרה של
בריאות שאנו כמטפלים נאחזים בה ,וכן על יחסי הגומלין בין מטפל ומטופל.

אם כן ,נתחיל עם הסוגיה :מדוע גופנו המשוכלל ובעל האינטליגנציה הפנימית לא מסוגל להגיע לאיזון
בכוחות עצמו?
לכאורה יש מעין סתירה בכך שמטפלים רבים משיטות טיפול אלטרנטיביות שונות מסכימים שהטבע עצמו
חכם מאיתנו המטפלים .מאידך נראה כי דווקא יש מקום נרחב למטפלים להיות מעורבים בתהליך
הריפוי.
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הקריאה בספר של לוין עזרה לי להיזכר שהטבע תמיד שואף לחזור לאיזון .לוין אומר שאם יש עירור גופני
באופן טבעי תבוא נפילה .למעשה כפי שכבר ציינתי קודם ,זו האינטליגנציה שלנו שמטרפדת את המנגנון
האינטליגנטי הפשוט שעל פיו האורגניזם פועל .במילים אחרות ,נזק ברמת המוח הפשוט צריך להיפתר
מתוך אותה רמה .למדנו שחוש החישה הוא המתווך בין ההבנה האינטליגנטית של המצב בו אנו נמצאים
לבין היכולת לתקן סטייה ברמה של מוח הזוחלים שלנו.
תפיסה זו מזכירה אתת דברי מסונגה על אותם הדברים אם כי במונחים שונים במקצת .בכל מקרה גם
מסונגה וגם לוין מדברים על כך שהמטפל מלווה את המטופל ,תומך בו וכו' .יחד עם זאת,תהליך הריפוי
בא בסופו של דבר מכוחותיו הפנימיים של המטופל .המטפל גם תומך וגם מסיר מכשולים בדרך ההבראה
הטבעית שכנראה נגרמו כתוצאה של פגיעה בחוקי הטבע הבסיסיים שנבעו מהמצב המנטאלי של
המטופל עצמו.
שתי סוגיות נוספות הקשורות זו בזו:
 הבנת מהות הקשר בין חברה ויחיד ,מושג הניכור בחברה המודרנית הקשר של כך לבריאותנו ותפקידו הייחודי של המטפל.לאורך הספר לוין מדבר על הקשר ההדוק בין חברה יחיד וריפוי .בעמוד  72לוין מתאר באהדה כיצד
החברות הפשוטות מתייחסות לטראומה .הוא כותב:
"השאמאניזם מכיר בכך שלריפוי הטראומה דרושים קשר הדדי עמוק ,תמיכה ואחידות חברתית .כל אחד
מאתנו צריך לקחת על עצמו את האחריות לריפוי הפגיעות הטראומטיות שלנו(72)".

בסופו של דבר מקריאה ביקורתית של מסונגה ושל לוין אפשר להסיק שיש למטפל ערך נוסף בתהליך
הטיפול חוץ מאדם שמווסת מחדש אנרגיות .המטפל הוא החוליה המחברת מחדש בין האדם והחברה
כאשר נוצר ניתוק עקב ניכור או טראומה.
על פי לוין ,בהסתמכות על התיאוריה של ג'נדלין ,כל אדם יכול ללמוד להתחבר מחדש לחוש החישה שלו.
יחד עם זאת ,עדיין צריך מישהו שיעזור למטופל להתחיל את המסע לעבר מודעות למצבו המנותק וללוותו
בתהליך חיבורו מחדש .תפקיד זה ממלא המטופל.
גם אם המטופל יכול לעבוד בעצמו על הטראומות שלו )או לאזן את עצמו על פי מסונגה עם תרגילי
מרדיאנים( עדיין ישנו צורך במתווך שיתחיל את התהליך .גם מסונגה כותב בסופו של דבר ש" :אבחון
במגע אינו רק צורה אינסטינקטיבית של מניפולציה אלא גם ביטוי מוחשי ליחסי אנוש היכולים להשפיע
במידה רבה על תוצאות הטיפול הרפואי.
"החיים של כל אחד מאתנו לא קיימים באופן עצמאי ,אלה שורדים כמשהו שלם .אי אפשר להפריד את
החיים מן הסביבה שלהם) "...זן שיאצו .(60
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בהקשר זה ,אספקט יפה בשיאצו ,לדעתי ,היא העובדה שעצם מתן הטיפול מצריך גם מהמטפל להתחבר
מחדש עם עצמו ועם סביבתו .זה הוא עוד אספקט של הזן המתקיים בזן שיאצו .לא רק שאנחנו מטפלים
באחרים ,במתן טיפול אנחנו מטפלים גם בעצמנו .לדעתי זה מה שמסונגה מתכוון אליו כשהוא מדבר על
העברת החוויה של להיות ברגע ולחוות אחדות עם היקום ,בזמן מתן טיפול.

מספרו של לוין וכתביו של מסונגה אפשר לראות כי שניהם מתייחסים לתקיעות או חוסר האיזון האנרגטי
בגוף כאל תוצאה טבעית והגיונית של הגוף ללחצים סביבתיים .על פי לוין ,יש היגיון פנימי לכל
הסימפטומים הקשים של הטראומה .בספרו הוא מתאר תהליכים בהם נוצר מצב של מעגל קסמים
שמתחיל ממצב שבו לא הייתה פריקת אנרגיה באורגניזם מתוצאה של עירור עקב סכנה .לדוגמא:

"מכיוון שמערכת העצבים מבחינה שהאיום עבר רק כאשר האנרגיה המגויסת משתחררת ,היא תמשיך
לגייס אנרגיה ללא הפסקה עד שיתבצע שחרור .יחד עם זאת ,מבחינה מערכת העצבים שכמות האנרגיה
במערכת רבה מדי והאורגניזם לא יכול לטפל בה והיא מפעילה מעצור חד כל כך שכל האורגניזם נסגר
באותו רגע ,כאשר האורגניזם נמצא במצב של אי -תזוזה מוחלטת נבלמת האנרגיה העצומה במערכת
העצבים(151)".

זה יהיה שגוי להגיד שמדובר בסתם מנגנון מטופש שגורם לתקיעות ללא כל סיבה .למעשה לכל שלב
במנגנון יש רציונל פנימי המפעיל אותו .הדבר דומה למחשב שנתקע וצריך לעשות לו  .RESETגם
בשיאצו אנחנו עושים מאין  RESETמבלי להבין אולי את המורכבות והחוכמה שגרמה לתקיעות מן
ההתחלה .השילוב של מגע ולחץ שווה אצל השיאצו אמור לעשות את אתו דבר ששימוש בחוש החישה
אמור לעשות על פי לוין.

כאמור ,עניין זה מעורר את המחשבה שאולי יש יותר מהמשותף בין משנתו של לוין והשיאצו ממה שהיינו
חושבים.

מושגי החולי והשיקום
הנקודה האחרונה שאני רוצה להתייחס אליה היא שהקריאה בספר האירה באופן חיובי על מושגי החולי
והשיקום שהיו בתודעתי .השפעה חיובית זו הייתה חשובה לי כמטפל שנתקל בקליניקה בבעיות הקשורות
לטראומות קשות.
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בדרך כלל האסוציאציה לגבי כל מחלה היא של קושי ,אומללות ,סבל וכדו' .הקריאה של הספר של לוין
נותנת ,מתוך דוגמאות מהמציאות ,פרספקטיבה חדשה ומרעננת .לאורך הספר לוין מדבר על תסמונת
"מדוזה" ,שאת שמה הוא שואל מהמיתולוגיה היוונית .הוא מראה שלטראומה יש השפעה שלילית
וקטלנית לכל מי שסובל ממנה .יחד עם זאת ,ההתגברות על הטראומה יכולה להביא למשהו חיובי,
כמעט על גבול החוויה המיסטית.
התמודדות לא נכונה עם טראומה ,כפי שכבר נתקלתי במקרים שטיפלתי בהם ,דומה לאימות עם
המפלצת המיתולוגית "מדוזה" .ההתמודדות השגויה גורמת לסבל כגון פלאש-בק-ים ,פציעה עצמית
ועוד .באופן סמלי ,כמו באגדה ,בעל הטראומה חווה מוות )פיזי או רוחני( כתוצאה של התמודדות ישירה
עם הסימפטומים ללא מערך הגנה מתאים.
לעומת זאת ,ניצחון הטראומה משולה לחרב ולפגאסוס שמתקבלים עם מות המדוזה .לוין מציין שלגבי
האדם הסובל מטראומה ,פירושו של המסע לחיים חיוניים וספונטאניים הוא יותר משיכוך סימפטומים,
פירושו שינוי צורה ,טרנספורמציה מהותית.
באופן כללי לוין מאוד אופטימי לגבי היכולת לטפל בטראומות .הוא מדגיש את הנקודה שמדובר על
תהליך שיכול לקחת זמן  .לנקודה זו כבר הורגלנו כמטפלי שיאצו בניסיוננו בקליניקה.

" ,...בעזרת סבלנות ותשומת לב ,אפשר לפרק את הדפוסים שמניעים את השחזור הטראומטי כך ששוב
נגיע לתפקוד תקין של הרגשות ולתגובות ההתנהגותיות שאנו יכולים להביע .לאחר שנבין כיצד מתחילה
הטראומה וכיצד היא מתפתחת יהיה עלינו ללמוד להכיר את עצמנו דרך חוש החישה .כל המידע הדרוש
לנו כדי לנהל משא ומתן מחדש לגבי הטראומה מוכן עבורנו .הגוף שלנו )האינסטינקטים( יאמרו לנו היכן
המחסומים ומתי אנו מתקדמים מהר מדי .האינטלקט יכול לומר לנו כיצד לווסת את החוויה כך שלא
נוכנע .כאשר תפקודים מוחיים אלה פועלים בצורה מאוחדת ,אנו יכולים ליצור מערכת יחסים מיוחדת בין
נטיית החוויה הפנימית שלנו לבין המבוכה של הטראומה .התקדמות איטית ומתן האפשרות לטראומה
להתגלות בכל צעד מאפשרים לנו לעכל את ההיבטים הבלתי מעוכלים של החוויה הטראומטית בדיוק
במידה שאנו יכולים לשאת אותה .בתיאטרון הגוף ,אפשר לשנות את הטראומה .אפשר להשלים את
הרכיבים הקטועים שמנציחים את הרגש וההתנהגות הטראומטיים ,לאחד אותם ולהפוך אותם שוב
לשלם .יחד עם שלמות זו מגעים תחושות השליטה והפתרון )"(196

לוין גם כותב :
"הדחף להשלים את תגובת הקפיאה נשאר פעיל מבלי להתייחס לזמן שעבר מאז נוצרה התגובה .כשאנו
לומדים כיצד לרסן אותו ,הופך כוחו של דחף זה לבעל הברית הטוב ביותר שלנו כדי להתגבר על
הסימפטומים של הטראומה .הדחף -עקשן .גם אם אנו לא עושים את הדברים בצורה מושלמת ,תמיד ייתן
לנו הדחף הזדמנות נוספת(120)" .
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על דרך ההיפוך זהו אחד ההיבטים האופטימיים בסבל המתמשך של המטופל .למטפל יש אתגר לתפוס
את המטופל דווקא בזמן שיש עלייה בגל הסימפטומים של מצוקה .האתגר הוא לנצל את החלון
ההזדמנות שנפתח ולשכתב את המציאות כך שנוכל להוציא את המטופל ממעגל הקסמים האכזרי שהוא
נדון להיות כלוא בו.

לבסוף כותב לוין:
"תהליך פתרון הטראומה עשוי להוביל אותנו מעבר לגבול החברתי והתרבותי המצומצם שלנו אל חוש
גדול יותר של אוניברסאליות"(128) .

לוין גם מתאר באופן כללי את היציאה מהטראומה כחוויה שגורמת לנו לא רק להרגיש את האושר של
האיחוד מחדש עם עצמנו והסביבה אלה את האושר שבהרגשת חיות .דברים דומים לכתבים
הדאואיסטים המתארים את האושר של התמזגות מחודשת עם הדאו )או סוג של הארה בכתבים שונים(.
כדי להמחיש את הנקודה הזאת אני מביא בשנית את הציטוט הזה שהזכרתי קודם לכן בעבודה:

"כאשר אנו מוכרעים על -ידי הטראומה )ולאחר מכן חוזרים לעצמנו( ,אנו יראים מחוקי הטבע הקיימים.
כאשר אנו מאבדים את התמימות ,אנו יכולים לזכות בחוכמה ,ובתהליך קבלת החוכמה אנו זוכים
בתמימות חדשה .האורגניזם האינסטינקטיבי אינו עומד למשפט .הוא רק עושה את מה שהוא עושה .כל
שעליכם לעשות הוא לא לעמוד בדרכו.
במשא ומתן מחדש לגבי הטראומה ,באמצעות מעבר בין מערבולת הטראומה לבין מערבולת הריפוי ,אנו
משלבים את חוק הקוטביות האוניברסאלי .חוק זה זמין לנו ככלי שיעזור בשינוי צורתה של הטראומה.
בתהליך זה אנו גם חווים ישירות את הפעימות הקצביות של החיים .באמצעות ניצול חוקים אוניברסאליים
אנו מתחילים להכיר בדפוסים המחזוריים שטווים את המציאות שלנו .לבסוף  ,עשוי הדבר להוביל להבנה
עמוקה יותר של מערכת היחסים הקיימת בין החיים לבין המוות(225) ".

הציטוט הזה הוא לעניות דעתי דוגמא קלאסית לעיקרון הדאואיסטי והזני של עשייה ללא עשייה .זה גם
מסכם את מה שדורשים מאיתנו בעבודה הטכנית בשיאצו כפי שנכתב בציטוט הנ"ל "...כל שעליכם
לעשות הוא לא לעמוד בדרכו".

ברצוני להזכיר שבספר "התמקדות" ,ג'נדלין נותן לנו ,באופן עקיף ,מסר לגבי האחריות של המטופל
להצלחת הטיפול .אני מאמין שהשיאצו לא שונה בנקודה זו מטיפול פסיכולוגי .לשיאצו יש את האפשרות
לתת למטופל את הכלים להתחבר מחדש לתחושתו ,או כפי שמסונגה מכנה זאת" ,האחדות של זרימת
החיים".
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דרך מגע נכון ,הגוף של המטופל חש את עצמו ומתחיל להפעיל את גורמי הריפוי העצמי .מתוך הניסיון
שלי ושל מוריי ,גם בטיפול שיאצו יש חשיבות לאפשר למטופל זמן אחרי מתן הטיפול לחוש את השוני
ולהתחבר לתחושותיו .לא פעם גם שיתוף החוויות הוא חלק אינטגראלי של הטיפול .הממצא של ג'נדלין
עוזר לנו אולי להבין באופן עקיף עד כמה תהליך זה חשוב גם לטיפול בשיאצו.

סיכום:
אני מקווה שהצלחתי באמצעות עבודה זאת להאיר נקודות מסוימות מתחום השיאצו אותם גיליתי באור
חדש דרך הספר "להעיר את הנמר".
בדיעבד קריאת ספרו של לוין היוותה עבורי הימור נכון בבחירת ספר אחד ,שאינו ספר על שיאצו ,שיעזור
לי לעבור תהליך בהפנמת החומר של השיאצו .אכן בתהליך הקריאה נאלצתי להתמודד שוב עם תכנים
שלמדתי בעבר ועם קשיים טכניים ונפשיים שעברתי במהלך הלימודים .דרך הקריאה אכן הרגשתי
שהצלחתי ליישם דיאלוג חדש עם החומר.
בסופו של דבר ,העבודה הזאת הייתה בשבילי מעין "טקס מעבר" המתרחש בסרט דמיוני .הסרט מספר
על תלמיד מהמזרח שעוזב את מקום לימודיו ומצדיע הצדעה אחרונה לבית הספר בו שהה מספר שנים.
אחרי הטקס התלמיד חווה על בשרו שאכן יש משהו בריטואל המסורתי של לימודי אומניות המזרח
)שמאפיין גם את בית ספר "מגע"( .מרגע הפרידה אותו תלמיד יכול לחייך ולומר לעצמו בלב שלם שמוריו
צדקו :אין זה משנה מהו החומר התיאורטי שלומדים )רפואה סינית  ,כתבים קלאסיים כמו הדאו דה צ'ינג
וכו'( ,הלכה למעשה הטקסט תמיד נשאר אותו טקסט ,אבל כל מפגש שלנו עם המציאות מעלה דיאלוג
פנימי חדש איתו.
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