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י ש י ש ר  ו ע י ש

מחשבות הן לא עּובדות

קראו את הסיפור הבא לאט. עצרו אחרי כל משפט ונסו לדמיין את שאתם 

קוראים. רק אז עברו למשפט הבא. 

יוני היה בדרכו לבית הספר. 

הוא דאג לקראת המבחן בחשבון. 

הוא חשב, "אני מקווה שאצליח להשתלט על הכיתה".

בית  הבית של  אב  להיות התפקיד של  אמור  לא  זה  "בכלל  הוא חשב, 

הספר". 

מיינדפולנס  על  בקורסים  משתתפים  אלפי  הקשיבו  הזה  הקצר  לסיפור 

בישראל ובעולם, ולכולם הייתה חוויה דומה. היה נדמה להם שיוני הוא 

תלמיד, אבל הם הופתעו לגלות שהוא בעצם מורה, אך גם זה הסתבר 

כאן?  קרה  בעצם  מה  הספר.  בית  הבית של  אב  הוא  יוני  כי  נכון,  כלא 

מידע  סמך  על  למילים  פרשנות  להעניק  ניסה  שלנו  המוח  שורה  בכל 

חלקי והנחות יסוד רבות שנובעות מניסיון קודם. כשהפרשנות פגשה את 

המציאות של המשפט הזה, נוצר בלבול רגעי והפרשנות השתנתה. המוח 

המוח  שתתרחש.  למציאות  ומחכה  סתם  יושב  ואינו  פסיבי  איבר  אינו 

והנחות  ידע  באמצעות  המורכבת  המציאות  את  להבין  ומנסה  אקטיבי 

קודמים. באופן זה הוא מסוגל לצפות מה יקרה בעתיד הקרוב או הרחוק. 

לעיתים קרובות הוא מצליח, ולפעמים, כמו בסיפור על יוני, הוא טווה 

סיפור שאינו תואם את המציאות. 
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המוח כפרשן וכנביא

הפרשנות שלנו את המציאות מעוגנת בידע וניסיון קודמים. מצד אחד, 

זה עוזר לנו להתמודד עם מצבים שכבר חווינו בעבר. מצד שני, זה עלול 

להגביל את הפתיחות שלנו למצבים חדשים ואת היצירתיות והגמישות 

שאנו  וחושבים  מישהו  עם  מדברים  כשאנחנו  שלנו.  המחשבתית 

לקטוע  עלולים  אנחנו  דבריו,  את  שסיים  לפני  עוד  כוונתו  את  מבינים 

התכוון  שהוא  להיות  יכול  שלו.  האמיתית  הכוונה  את  ולהחמיץ  אותו 

לומר משהו אחר ממה שחשבנו. כדי להקשיב עד הסוף, אנחנו נדרשים 

להשהות את השיפוטיות שמתעוררת בנו באופן טבעי. הקשבה למישהו 

אחר אינה שונה מ"הקשבה" לתחושות או לרגשות שמתעוררים בתוכי. 

הקשבה היא השהיה של התגובה האוטומטית הפסקנית ששופטת, יודעת 

וקובעת. 

זו לא רק פרשנות מכוונת ומודעת  המוח עוסק כל הזמן בפרשנות. 

אלא לרוב, כמו בסיפור על יוני, פרשנות אוטומטית שמתרחשת מתחת 

לסף התודעה או בסמוך אליה. פרשנויות מסוימות אינן מועילות באופן 

מובהק. אם תלמיד שאינו מצליח במבחן בחשבון מתחיל להגיד לעצמו 

להוביל  שיכולה  פרשנות  זו  במספרים",  טוב  לא  "אני  (ולאחרים), 

לוויתור עצמי ולכניעה, ותהיה לה השלכה על הצלחתו ועל עתידו. אם 

המורה מאמץ פרשנות דומה, תהיה גם לכך השלכה על התלמיד, והוא 

עשוי לקבל הכוונה ללימודים הומניים, שלא מערבים חשבון. לעוסקים 

בחינוך צריכה להיות מוטיבציה גבוהה מאוד לפקפק בפרשנויות ולהיות 

מודעים לכך שהן אינן תיאור של המציאות. מורה שיפתח מודעות כזו 

לתלמיד  לעזור  אלא  אצלו,  שעלתה  הפרשנות  את  לשנות  רק  לא  יוכל 

לאמץ פרשנות חלופית, מועילה יותר. 

לעיתים  שגויות.  או  הרסניות  למחשבות  דוגמאות  אין־ספור  ישנן 

בין  שמריבה  לראות  יכול  הורה  מבחוץ.  אותן  לזהות  קל  יותר  קרובות 

ילדים היא על "שטויות", אבל בעיניהם המריבה היא על עולם ומלואו. 

ממבחנים  חרדה  או  חברתי  פחד  חרמות,  במריבה,  ששקועים  ילדים 

"חיים בסרט": הם חיים בסרט שהמוח שלהם מייצר על מנת להתמודד 

עם המציאות המורכבת של חייהם ולהסביר אותה. גם אנחנו, המבוגרים, 
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חיים בסרט: גם אנחנו שוחים בתוך אגם של פרשנויות, פחדים, דעות 

חיים  את התחושה של  היטב  מכירים  אנחנו  הרגלים.  סתם  או  קדומות 

לכמה  זה  את  לפרש  אפשר  לשיחה,  לך  קוראת  כשהמנהלת  בסרט. 

כיוונים: זו יכולה להיות שיחת פיטורים, זו יכולה להיות שיחת קידום 

וזו יכולה להיות סתם התייעצות. השעות שיחלפו עד הפגישה עלולות 

בתרחיש  עוסק  הסרט  אם  במיוחד  וחששות,  במחשבות  מלאות  להיות 

הפיטורים. השיפוטים המקדימים צובעים את האירוע ברגשות. 

כשיחת  ההזמנה  את  נפרש  אם  קובע  מה  הפרשנות?  את  קובע  מה 

פיטורים או כשיחת התייעצות? התשובה לכך אינה פשוטה. כמו שאמרנו, 

ידע קודם והנחות מוצא קובעים את הפרשנות, ויכול להיות שיש סיבה 

אובייקטיבית לפרש לכאן או לכאן. סביר שנדאג פחות אם בדיוק סיימנו 

גורם  שהמיתון  בעיתון  קראנו  אם  יותר  שנדאג  וסביר  מוצלח,  פרויקט 

לגל של פיטורים במשק. כמובן, לרוב אין דרך לדעת מראש ובוודאות 

מה הפרשנות הנכונה, לכן אפשר להתייחס למחשבות מהסוג הזה כמו 

לשמועות: לפעמים הן נכונות, לפעמים כלל לא, לפעמים הן קצת נכונות, 

אך לא נדע לפני שנבדוק. 

החיים  את  מיוחד  באופן  שמאפיין  ורחב,  עצום  שדה  הן  מחשבות 

כמו  דופן,  יוצאי  דברים  לעשות  לנו  מאפשרות  המחשבות  האנושיים. 

אנשים  עם  לשוחח  רחוקים,  בזמן  או  במקום  דמיוני  לביקור  לקפוץ 

שאינם לצידנו, לתאר לעצמנו ולאחרים ביקורים בארצות אחרות, ואפילו 

על  חושבים  רק  לא  אנחנו  קיימים.  שלא  עולמות  לדמיין  מזה,  מופלא 

העתיד אלא יוצרים אותו במו מחשבותינו. 

למחשבות יש רבדים רבים. חלק מהמחשבות שלנו ברורות וידועות 

לנו, אבל לפעמים אנחנו מגלים בהפתעה שאנחנו חושבים או מפרשים 

את המציאות באופן שלא היינו מודעים לו. האם כבוד חשוב לי? אני 

דבר  כל  או  כסף,  (או  מכבוד  לו  אכפת  שלא  אדם  שאני  לחשוב  יכול 

אחר), ולגלות במהלך החיים שאולי זו לא כל האמת, ובעצם כבוד וכסף 

חשובים לי יותר ממה שאני מוכן להודות. בני אדם מסוגלים להטעות 

את עצמם באותו אופן שהם מטעים אחרים. מחשבות אחרות צצות בנו 

בצורה של דימויים חזותיים, ואצל חלקנו, בצורה של רשמים שמיעתיים. 

אנחנו שומעים מחשבות, או רואים בדמיוננו מילים ומשפטים, מנהלים 
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גם  יש  ולפעמים  אלוהים,  עם  אחרים,  עם  עצמנו,  עם  פנימיות  שיחות 

מישהו שעונה מהצד השני — או שמא זה מאותו הצד? 

שורה משיר עתיק אומרת "המחשבה קודמת לכל הדברים".

לא  או  מודעות  שלנו,  למחשבות  בהתאם  בעולם  פועלים  אנחנו 

רבה  במידה  נובע  ועושים  מרגישים  אומרים,  שאנחנו  מה  מודעות. 

מהאופן  כלומר  עצמנו,  ואת  העולם  את  תופסים  אנחנו  שבו  מהאופן 

שבו מחשבותינו מפרשות את המציאות. אנחנו מתבוננים במציאות דרך 

המחשבות, כמו דרך מסך חצי שקוף, מעוות לפעמים. 

לפעמים קשה לדעת אם מה שאנחנו רואים הוא תמונה מעוותת או 

מציאותית. אבל קל להבין שמה שאנחנו מרגישים תלוי בפרשנות. לכולנו 

יש פרשנויות לגבי העולם ולגבי עצמנו. למשל, אני יכול לחשוב שאני 

מרצה טוב. כיוון שאני חושב כך, אני אגיע בשמחה לאולם ההרצאות 

וארגיש ביטחון. את דפיקות הלב שלי אפרש כהתרגשות חיובית לקראת 

תלמידיי",  עם  אהבה  עושה  אני  מלמד  "כשאני  מעביר.  שאני  השיעור 

אמר פעם אחד המורים הרוחניים. זו בהחלט סיבה טובה לחוש דפיקות 

לגמרי.  שונה  הייתה  התמונה  טוב,  מרצה  שאיני  חושב  הייתי  אם  לב! 

הייתי מרגיש חוסר ביטחון ובכלל לא הייתי שמח להגיע להרצות בפני 

הסטודנטים. את דפיקות הלב הייתי מפרש כתסמין של חרדה, שהולכת 

להרוס לי את השיעור. השאלות האובייקטיביות, האם אני מרצה טוב, 

להיות  יכול  אדם  הזה.  במקרה  רלוונטיות  אינן  זה,  את  מודדים  וכיצד 

להיות  יכול  אחר  ואדם  מספיק.  טוב  אינו  שהוא  ולחשוב  מצוין  מרצה 

מרצה בינוני ולחשוב שהוא מרצה מצוין. מה שחשוב הוא הקשר הפשוט 

— איך שאני חושב משפיע על איך שאני שארגיש. 

הטיפול הקוגניטיבי מבוסס על ההבנה שמחשבות משפיעות עלינו, 

ושאפשר לעצב את המחשבות באופן שישנה את עולם הרגש. למשל, 

אדם שחושב שהוא אינו יכול להצליח בשום דבר שהוא עושה, ירגיש מן 

הסתם ייאוש ודיכאון. מטרת הטיפול במקרה כזה תהיה לעזור לו לשנות 

את המחשבה הזו, למשל על ידי בחינה מדויקת שלה לאור המציאות. 

סמויים,  ורבדים  מודעים,  אנחנו  שאליו  גלוי,  רובד  יש  למחשבות 

טיפולים  אבל  פשטני,  נשמע  זה  חשיבה.  דפוסי  או  אמונות  הכוללים 

מסוג זה יכולים להיות יעילים מאוד. מטפל קוגניטיבי טוב עוזר לחשוף 
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את האמונות והדפוסים שצובעים את העולם בצבעים קודרים, ולהבין 

שהם בסך הכול אוסף של אמונות לא מבוססות שמאמללות אותנו. אם 

תחושת  תתערער,  דבר  בשום  להצליח  יכול  אינו  אדם  שאותו  האמונה 

סיכוייו  ויגדלו  חדשים,  דברים  לנסות  יעז  הוא  תגדל,  שלו  הביטחון 

להרגיש טוב ולהצליח. 

נאמץ  אם  שליליים.  חשיבה  דפוסי  בשינוי  רבה  תועלת  יש  כן,  אם 

דפוסים חדשים ונתאמן בהם, נשנה בהדרגה את ההרגשה. כדי שהתהליך 

יצליח צריך להאמין בדפוסים החדשים. המחשבה "אני לא יכול להצליח 

בשום דבר" גורמת לייאוש לא מעצם קיומה, אלא מכוח האמונה שלנו 

בה. אם נוכל לערער אותה ולהחליפה במחשבה אחרת, ונאמין במחשבה 

האחרת, נוכל להיפטר מהייאוש חיש קל. אך ברוב המקרים זה לא עניין 

פשוט בכלל. אחת הסיבות לקושי נעוצה בכך שגם הייאוש עצמו נוטה 

לייצר מחשבות מסוג מסוים. מערכת היחסים בין מחשבה לרגש אינה 

חד־כיוונית. מצב רוח רע, רגש שלילי, ואפילו מצבים גופניים, כמו רעב, 

עייפות ועודף קפאין, משפיעים על צורת החשיבה שלנו. מהסיבה הזו 

לא כדאי לקבל את המשפט "המחשבה קודמת לכל הדברים" כפשוטו. 

במקרים רבים רגש או תחושה מקדימים את המחשבה. כשאני עייף, אני 

מוצא את עצמי חושב יותר מחשבות מדאיגות על העתיד. כשאני רענן 

ושבע, אני נוטה לחשוב שהכול יהיה בסדר. כיצד יוצאים מהמעגל הזה? 

מחשבה, אמונה, תפיסה או 

פרשנות. למשל: ”אני אכשל 

במבחן“ או ”החיים דפקו אותי“

רגש, הרגשה, מצב רוח. 

למשל: ייאוש, דכדוך, חוסר 

אונים, חרדה, דאגה

כאשר אנו מתרגלים מודעות קשובה, אנו מגלים לפתע כמה מחשבות 

מתרוצצות בראש, ואיך הן עולות ככה סתם, כאילו בלי סיבה או הזמנה. 

כאילו  אותן  לראות  אפשר  אחריהן,  נגררים  ולא  להן  מאמינים  לא  אם 
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זו  מבחוץ, כתופעת טבע מעניינת. הן באות; הן הולכות; הן מעוררות 

את זו באופן אסוציאטיבי. לפעמים אפשר לשים לב איך רגש או תחושה 

קשובה  מודעות  של  תרגול  בזמן  מחשבות.  של  סדרה  מעוררים  פיזית 

לשחרר  לחכות,  אלא  ובמעשה  בפעולה  מיד  להן  להגיב  לא  לומדים 

ולראות מה קורה. נסו לפתח גישה של "המחשבות האלה אינן 'אני'. הן 

אפילו לא 'שלי'. הן מחשבות ותו לא."

השפעת מצב הרוח על המחשבות נבדקה גם במעבדה.45 כדי לייצר 

למאות  השמיעו  טורונטו  מאוניברסיטת  חוקרים  מדוכדך,  רוח  מצב 

נבדקים קטע מוזיקלי מלנכולי בשם "רוסיה תחת עול הכיבוש המונגולי", 

המנוגן באיטיות מוגזמת, והקרינו בפניהם סרטונים עצובים. החוקרים 

הראו שמצב הרוח העגום שהתעורר בעקבות חוויות ההאזנה והצפייה 

גרם למחשבות ביקורתיות ונוקשות, ובמיוחד עורר מחשבות כאלה אצל 

מצב  בעברו  המוח, שחווה  כאילו  היה  זה  בעבר.  דיכאון  אנשים שחוו 

בקלות  תבניות המחשבה  את  עורר  ייאוש,  של  ומחשבות  דיכאוני  רוח 

כתגובה לאווירה המוזיקלית הקודרת. הניסוי הזה הראה בבירור שלרגש 

יש השפעה ישירה על צורת החשיבה. 

לכולנו יש רגעים, שעות ואפילו ימים שבהם אנחנו חווים מצב רוח 

מוזיקלי  קטע  כמו  פעוטה,  סיבה  בעקבות  מתעורר  הוא  לפעמים  ירוד. 

גופני, כמו קיבה מלאה מדי. לפעמים  מסוים, כתבה בחדשות או מצב 

הסיבה לא ידועה. אבל יש סבירות גבוהה שהמחשבות שילוו אותנו בזמן 

לנסות  צורך  אין  מיינדפולנס  עם  מהרגיל.  ודאגניות  קודרות  יהיו  הזה 

בהכרח  אינן  שהן  בכך  להכיר  רק  המחשבות,  אופי  את  בכוח  לשנות 

לעורר  יכול  בטן  כאב  אם  העולם.  ועל  עצמנו  על  האמת  את  מייצגות 

מחשבה כמו "אני אימא גרועה" או "עומד לקרות אסון" — מה זה אומר 

על אמיתותה של המחשבה הזו? אפשר להטיל בה ספק בריא, ולא לתת 

לה לנהל את ההצגה. תרגול מודעות למחשבות עוזר לפרק את הקשר 

עוזר להחליש את האמונה במחשבות.  כיוון שהוא  לרגש  בין מחשבה 
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אם נוכל לראות את המחשבות כמו שהן — תופעות מנטליות רגעיות, 

המציאות  את  רק  לא  לרגעים  לראות  אולי  נוכל  ומשתנות,  חולפות 

שכביכול משתקפת מבעד למשקפיים העכורים שהתרגלנו להרכיב, אלא 

גם את המשקפיים עצמם. אם נוכל להשהות קצת את האמונה במחשבות 

הנחרצות שלנו, נוכל להיות קצת פחות אחוזים בתפיסות שמסיבות לנו 

סבל. 

תרגול מודעות 

לצלילים  • לב  שימו  לצלילים.  לב  תשומת  הפנו  שכיבה  או  בישיבה 

לניסיון לחוות את הצלילים  והקדישו כמה דקות  וקרובים,  רחוקים 

בלי לנפח אותם לכדי סיפור או הסבר. ציוץ ציפורים הוא צליל, גם 

הקינון  מנהגי  את  או  המדויק,  הציפור  סוג  את  לדעת  שנצטרך  בלי 

שלה. 

שימו לב מתי צליל חדש פורץ לתודעה, כמה זמן הוא נשאר, ומתי  •

הוא כבר לא שם. אולי נכנס צליל אחר, או מחשבה או תחושה גופנית. 

הצלילים והקולות מתחילים ונגמרים, ובאים זה אחר זה. סימפוניה 

של חיים סביבנו ובתוכנו. 

שבו יציבים עד כמה שניתן, בהקשבה פתוחה לצלילים. אם אבדתם  •

בחלום בהקיץ או בסדרה של מחשבות, החזירו בעדינות את תשומת 

הלב לצלילים. כמובן, בכל עת אפשר גם להשתמש במודעות לנשימה 

או לגוף כדי לייצב את הנוכחות והמודעות. 

עצמן.  • למחשבות  הלב  תשומת  אותה  את  הביאו  השני  בשלב 

למחשבות יש איכות שדומה לאיכות של צליל. הן באות וחולפות; 

מתי  לב  לשים  ננסה  להתחלף.  ומהירות  לתודעה,  להגיע  מהירות 

מעטות,  או  רבות  הן  אם  שקטות,  הן  מתי  רועשות,  המחשבות 

מילוליות או בתמונות. 

שחולפים  • עננים  הן  כאילו  במחשבות  להרהר  אפשר  התרגול  בזמן 

בשמיים. כל מחשבה היא ענן. לפעמים כל השמיים מכוסים בעננים 

השמיים  ולפעמים  זה,  לתוך  זה  משתנים  ברוח,  במהירות  ששטים 


