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מדיטציה, ויפסנה ובריאות הנפש
המדיטציה הוכנסה כחלק מעקרונות הטיפול של DBT, שנועד להפרעות אישיות קשות וכחלק 

 .DSM-שהוכח כבעל יעילות רבה במגוון ניכר של הפרעות נפשיות בציר 1 של ה CBT-מ 
על ההשפעה התרפויטית של ויפסנה, אחת מטכניקות המדיטציה ההודיות העתיקות

ד"ר אמי שופמן

וקיבל ה המערבית  בפסיכולוגיה  מקובל  טיפולי  ככלי  במדיטציה  שימוש 
תאוצה בשנים האחרונות.

השם הכוללני לסוגי המדיטציות השונות שניתן בספרות המקצועית הוא 
Mindfulness. דהיינו, קשב פנימי.

 Dialectical Behaviour( DBT המדיטציה הוכנסה כחלק מעקרונות הטיפול של
 Cognitive Behavior( CBT-שנועד להפרעות אישיות קשות וכחלק מ )Therapy
Therapy( שהוכח כבעל יעילות רבה במגוון ניכר של הפרעות נפשיות בציר 1 של 
ה-DSM. מאמרים רבים בספרות המקצועית מוכיחים את יעילות המדיטציה ככלי 
עזר נוסף לשיטות הטיפול הקלאסיות. ההיבטים החיוביים של מדיטציה הוכחו הן 

במישור הקליני, איכות החיים ובמישור הפיזיולוגי-מוחי1-20. 
מאמר זה יתמקד בסוג מדיטציה הנקראת ויפסנה, שנפוצה במזרח ובשנים האחרונות 

מתפשטת במערב, בעיקר בארצות הברית, בקנדה, באירופה ובאוסטרליה.

מהי ויפסנה 
פירוש המילה "ויפסנה" הוא "לראות את הדברים באמת כפי שהם". ויפסנה היא 
של  תהליך  זהו  בהודו21.  שמקורן  ביותר  העתיקות  המדיטציה  מטכניקות  אחת 
התבוננות פנימית שבו המודט מתחיל בהתבוננות בנשימה הטבעית כדי להביא 
בטבע  להתבוננות  מתקדם  הוא  שהתחדדה  המודעות  בעזרת  התודעה.  לריכוז 
המשתנה של הגוף והנפש )בעיקר דרך מודעות הדרגתית לתחושות בכל הגוף( 
וחווה את האמיתות האוניברסלית של ארעיות, סבל, הוויה עצמית. חוויית האמת 

הזו, תוך התנסות אישית ישירה, היא עצמה תהליך טיהור של הנפש. 
למרות שויפסנה פותחה כטכניקה על ידי גוטמה בודהא, השימוש בה אינו נחלת 
הבודהיסטים בלבד. אין בה בשום אופן עניין של המרת דת והיא פועלת על בסיס 
אוניברסלי. אנשים מקהילות דתיות מגוונות חוו את התועלת המופקת ממדיטציה 
ויפסנה ולא מצאו התנגשות בינה לבין אמונתם ודתם. לומדים ומתרגלים אותה 
יהודים, נוצרים,מוסלמים, הינדים, בודהיסטים ועוד והיא אינה קשורה לשום דת 

ולשום פולחן. 
ויפסנה אינה טקס או פולחן המבוסס על אמונה עיוורת; לא בידור אינטלקטואלי 
או פילוסופי; חופשה או הזדמנות למפגש חברתי או בריחה מהקשיים ומתלאות 
היומיום. ויפסנה היא טכניקה שיכולה לשרש סבל. היא דרך חיים המאפשרת לאדם 
לתרום לחברה באופן חיובי ושיטה לטיהור נפשי המאפשרת לאדם להתמודד עם 

המתחים ובעיות החיים באופן שליו ומאוזן.
מטרת הויפסנה אינה ריפוי מחלות גופניות, אולם רבות מהמחלות הפסיכוסומטיות 
נעלמות כתוצאת לוואי של תהליך התרגול. למעשה, מדיטציה זו עשויה להסיר 
שלושה גורמים משמעותיים לסבל האנושי: השתוקקות )תאווה(, דחייה )סלידה, 

שנאה( ובורות )לארעיות של כל תכני הגוף והנפש בתוכנו כמו התחושות, חושים, 
רגשות ומחשבות(. בעזרת תרגול רצוף המדיטציה משחררת מתחים שהתפתחו 
בחיי היומיום ואת המשקעים שנוצרו כתוצאה של הרגלים ישנים של תגובות לא 

מאוזנות למצבים נעימים או לא נעימים. 
איגוד  של  בכנס  מעניין:  באופן  מדיטציה  של  זה  לסוג  נחשף  המאמר  כותב 
פלישמן,  פול  ד"ר  הרצה   ,2006 במאי  אביב,  בתל  בישראל  הפסיכיאטריה 
פסיכיאטר אמריקאי ידוע מאוניברסיטת ייל, שהוא גם מורה למדיטצית ויפסנה 
פסיכולוגים,  דהיינו  מטפלים,  הם  ממטופליו  גדול  וחלק  גואנקה(  של  )בשיטה 
פסיכיאטרים, רופאים משטחים שונים וכו'. נושא הרצאתו היה "שיטת מדיטציה 
מאמריו  את  קראתי  הרצאתו  לאחר  במטפלים".  טיפולי  ממארג  כחלק  ויפסנה 
וספרו בנושא ונרשמתי לקורס בן עשרה ימים למדיטציית ויפסנה בחצבה שליד 
אילת. בארבע וחצי השנים האחרונות עברתי 12 קורסים )שמונה של שלושה ימים 
וארבעה של עשרה ימים( ואני מודט כל יום. מעדות אישית, אין ספק שמדיטציה 

זו שינתה את חיי לכיוון חיובי ביותר. 

ההשפעה התרפויטית של ויפסנה
הנפש כפי שהיא נראית במשקפי הויפסנה - חלק ניכר מהפעילות המנטלית של 
האדם מורכב מתקוות לעתיד ומפחדים מהעתיד, מתשוקות ומפחדים מן העבר. 
ככל שהנפש משוחררת יותר מזכרונות ומכמיהות, מתשוקות ומשנאות, היא מצויה 

יותר בהווה והתכנים הנפשיים משקפים מציאות נהירה ומיידית.
בזמן  ובו  נפשיים  תכנים  של  מבוקרת  הופעה  מאפשרת  המדיטציה  טכניקת 
מעגנת את המודט במציאות ממשית ועכשווית. עמדה מבוססת מציאות ומאוזנת 
של  השטח  לפני  לעלות  ועתיד,  עבר  של  ולסלידה  להשתוקקות  מאפשרת  כזו 
הפרט  וחיי  ההתניות  נעקרות  זה  באופן  תגובה.  לעורר  בלי  ולחלוף  התודעה 
מתחילים להתאפיין במודעות מוגברת, חיבור למציאות, היעדר אשליה, שליטה 
)מתוך מאמרו של פלישמן, "ההשפעה התרפויטית של  עצמית ושלווה נפשית 

ויפסנה"22(.
העולות  והאנקדוטות  הסצינות  התמונות,  מיליוני   - העבר22  של  אינטגרציה 
נעלמות,  מעברו של האדם מופיעות כדי להיעלם. באופן פרדוקסלי,לפני שהן 
האדם רואה את מי שהוא היה ויודע מנין הגיע. אפילו כשהולכים לכיוון של מרכז 
מעבר  נמצאת  זו  עמדה  בפריפריה.  מסוימת  מעמדה  מתחיל  אחד  כל  משותף, 
לשליטתו של האדם, משום שכל אחד הותנה על ידי אלפי חוויות העבר שלו, 
שרבות מהן אינן חוויות שאנו מאחלים לעצמנו. אם כך, אפשר לתפוס את ההווה 
אך העבר הוא חמקמק ועם זאת אין מנוס ממנו. הישיבה בנוכחותו שעה אחרי 
שעה )בקורס( מחייבת את האדם להשלים איתו. אי אפשר לברוח, אין הסחת דעת. 
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ההשלמה עם העבר, הקבלה של מה שהיה, מיזוג כל התכונות שלנו ללא כל דחייה 
או הכחשה - גם אלו השפעות תרפויטיות של המדיטציה.

עתיד ורצון22 - עם התרגול, העתיד שלנו עשוי להפתיע אותנו פחות ובאופן אירוני 
הוא עשוי לדרוש פחות תכנון, כאשר המודעות שלנו לצורה שבה הרצונות שלנו 
מעצבים אותו גוברת. השפעה תרפויטית נוספת של המדיטציה היא הפחתת הצורך 
שלנו בתכנון, בשליטה ובארגון העתיד, משום שהיא מעוררת ברגע זה את נחישותנו 
להתבונן, לזהות ולהשתתף באופן מודע באלפי החלטות שמעצבות אותנו בכל יום.

אחריות22 - חוסר האונים הוא אחד הרגשות המאיימים ביותר. לאבד שליטה, 
להיות קרבנו של הגורל, הוא פחד אוניברסלי. הטקסים והפולחנים של הדתות 
- אחת התופעות הנפוצות ביותר בתרבות האנושית - מיועדים להשיב תחושת 
אשר  חוכמה,  המקנות  התורות  גיסא,  מאידך  באירועים.  וסדר  שליטה  עוצמה, 
חיצוניים שיש לשדל  נמנעות לשים מבטחן בכוחות  רווחות בתרבויות השונות, 
האדם  את  מלמדות  זאת  ובמקום  אליהם  להתחנן  או  אותם  לכפות  אותם, 
שחיי  טען  פרויד  לדוגמה,  שלו.  הפעולות  ועל  הרגשות  על  אחריות  ליטול 
לפי  וסדר.  בחוק  מאופיינים  אלא  להבנה,  ניתנים  בלתי  או  קפריזיים  אינם  נפש 
האקזיסטנציאליזם, הפרט לבדו הוא היוצר את מהותו. ויקטור פרנקל, הפילוסוף 
והפסיכיאטר האקזיסטנציאליסט, כתב מחוויתו האישית וטען שאפילו באושוויץ 

קבע האדם את גורלו ולא היה לו למי להתחנן או את מי להאשים.
בנפש  שיטתית  התבוננות  אלא  פילוסופיה  ולא  אמונה  לא  המדיטציה,  לתלמיד 
היא המבהירה שלכל התרחשות בנפש יש משמעות וסיבה והיא נתונה באחריותו 
האישית. אפילו במצבים שאינם ניתנים לשינוי אנו קובעים את הגישה כלפיהם ואת 
התגובה אליהם. רגע תודעה אחד מתנה את הבא אחריו: ככל שאנו משתכנעים 
בזאת מתוך החוויה הפנימית שלנו, אנו נוטלים על עצמנו יותר אחריות בחיינו. 
בנו  המתגבשת  מהנחישות  ישירות  נובעת  ואחריות  שליטה  של  גוברת  תחושה 

באמצעות תהליך הבהרת המניעה שלנו.
או  בזכרונות  "התבוננות  או  בנפש"  "התבוננות  אולם   - ואתיקה22  נכון  ריכוז 
באובייקטיביות.  בנפש  להתבונן  יכולים  איננו  אפשריות.  אינן  בלבד  בציפיות" 
יש טכניקה של מדיטציה המאפשרת לנו לראות את זרם רגעי התודעה במקום 

להיסחף על ידו. 
היבט אחד של הטכניקה הוא ריכוז - ריכוז נכון. אפשר להשיג ריכוז נכון לא 
על ידי נחישות למחוק, להדחיק או לרמוס את הסחות הדעת, אלא על ידי סילוק 
השורש שלהן. אם כן ריכוז, אוצר היכולות האנושיות המשולבות באדם, המעניק 
עקביות וכיוון לחיים, אינו יכול להיבנות בפטיש אלא בנוצה. כאשר לבנו יהיה 

נטול הסחות כך תהיה גם נפשנו.
ריכוז נכון תלוי בחיים אתיים )מוסריים(. אתיקה יוצרת הרמוניה פנימית, מאחדת 
את החלקים הרבים של נפשנו, כך שמורכבות האדם מגיעה לשלב של מיקוד רק 

כאשר פעולות חיי היומיום מכוונות אל עבר כיוון אחד.
להשגת ריכוז נכון דרוש, אם כן, תמריץ רך ועדין, מפני שריכוז הנובע מדרישות 
בוטות רק מטשטש את הפסיפס הפנימי. הניסיון להתרכז במה שקשה בו יוצר 
בהכרח מודעות בדיוק למה שמסיח את הדעת. אם כן, המדיטציה אינה מובילה 
לגבי  לבהירות  העבר,  לקבלת  מחויבות,  מתוך  למעורבות  עצמית,  למודעות  רק 
תפקידנו בעתיד ולתחושת אחריות כלפי החיים, אלא אף לידע חווייתי ישיר של 

בסיס האתיקה. עלינו להיות שלווים כדי לחוש שלוה.
הסחות דעת, כאשר לא נצמדים אליהן או מדחיקים אותן, אלא מתבוננים בהן, 
הן בדרך כלל תשוקה ופחד בנוגע לעבר או לעתיד. כדי להתרכז בדקויות, עלינו 
עלינו,  ומגנים  אותנו  המעצימים  הנפשיים  התמרונים  את  ולזנוח  בהווה  לשהות 
המרכיבים את המתח הבלתי פוסק לדמיון. אז מתגלות האיכויות הטבעיות של 

הנפש המתבוננת נכוחה במציאות.
שליטה עצמית - ריכוז המבוסס על הרמוניה, על אתיקה ועל אינטגרציה במקום 
על מאבק במציאות, מופיע לא רק בהוויה של כל רגע ורגע, אלא גם במבנה החיים 
בכלל. סדר, שליטה עצמית ומשמעת הם חלק מחיי מתרגל המדיטציה. בלעדיהם, 
אין ריכוז והם בתורם מהווים ביטוי לחיים ממוקדים. טכניקת המדיטציה משתלבת 
בטכניקת החיים. הרגלים מסוימים של שינה, אכילה, מין ותנועה גופנית מבטאים 

ומגבירים מודעות ואיזון.
היא  היקשרות  שאי  חושים,  קהות  היא  ששלווה  הרווחת  המוטעית  התפישה 
אטימות לב, שרוגע הוא אדישות, נובעת מנפש הרואה תענוג בעצבנות, בריגוש 
ובתשוקה. במקום מידור סטטי, המשמעת של המדיטציה מאפשרת גישה מלאה 

לרגשות, זרימה ספונטנית ונדיבה של רגשות חמלה ואהדה.
לנוירוזה,  סיבה  הם  אחדות  חוסר  או  שעימות  טען  פרויד   - עימותים  פתרון 
של  הבסיסיים  ההיבטים  את  מעמיק  באופן  חקרה  פרוידינית  פוסט  ופסיכולוגיה 
הפסיכולוגי  העימות  להפחתת  ישירה  שיטה  היא  מדיטציה  זהות.  כגון  האישיות 
באמצעות הקודים האתיים המושרשים בה, מיזוג העבר והעתיד, הבהרת האחריות 
האישית, ריכוז ורצון. אפשר לומר שפתרון עימותים הוא המנוע העיקרי של התרגול.

תופעת  של  במציאות  ישירות  להביט  המודט  של  יכולתו  שיפור   - ושינוי  זמן 
התרגול.  של  ליבו  לב  הוא  ובמוות,  בריקנות  המתמדת,  בהשתנות  הארעיות, 
בטכניקה הזו מתורגלת ראיית המציאות באופן מלא, אולם רק לאחר הכנה הולמת. 
אוניברסלית.  אנושית  חוויה  היא  המוות  ועם  הכאב  עם  ההתמודדות  זאת,  עם 
כן,  אם  נפשי.  איזון  על  הקפדה  תוך  להתרחש  הזה  למפגש  מאפשרת  ויפסנה 
הטכניקה אוצרת בתוכה אירוניה: ככל שהמפגש שלנו עם המציאות קשה יותר, 
האיזון הנפשי שלנו עמוק יותר. ככל שהאיזון הנפשי שלנו עמוק יותר, מאוויים 
ופחדים מלאכותיים מתקלפים מעלינו עוד ועוד, כמו שכבות בצל, ואנו מתקרבים 

יותר לחרדות העמוקות של הקיום האנושי.
חסר תנועה גופנית הוא פחד אנושי עמוק )כל אחד חלם בשלב כלשהו על שיתוק, 

על חסר יכולת לרוץ או לדבר(. ויפסנה מכינה אותנו להתמודד עם כך.
כאב גופני הוא פחד אנושי עמוק )יש פסיכיאטרים הרואים בו בסיס כל הפחדים(. 
ויפסנה מובילה אותנו לתוך מצב זה והחוצה ממנו. בדידות היא פחד אנושי עמוק. 
ויפסנה מובילה אותנו לאמון, לקרבה ולאמונה, אבל גם לבידוד עמוק בתוך דממה 
ואנו יכולים ללמוד להפוך את הקרח הזה למשקה צונן לנפש היוקדת. תיאוריות 
המוות  על  ושוב  שוב  מצביעות  האנושית  הנפש  אודות  על  ומודרניות  עתיקות 
ושבה  למבחן  עומד  הידע  שבה  צורה,  לובשת  האישיות  שבה  כנקודה  כצומת, 
אמנות  בפילוסופיה  ראה  סוקרטס  אחיזה.  להן  קונות  ביותר  העמוקות  החרדות 
המיתה. רעיון זה עולה מתוך חלק נכבד של התיאוריה הפסיכיאטרית של ימינו, 

כמו גם הטכניקה של מדיטציית ויפסנה.
במחשבות,  בהקיץ,  בחלומות  פוסק,  בלתי  בריחוף  שוהה  שהנפש  אחת  סיבה 
בתכנונים, בהיזכרויות, היא שהריכוז במציאות המיידית של הגוף יבהיר בהכרח את 
האמת שכולם מפחדים מפניה: הגוף דועך ברגע זה, בכל שנייה, באופן בלתי הפיך.
אחד הפרדוקסים בטכניקת הויפסנה הוא שהריכוז וההרפיה הגופניים העמוקים, 
השלווה המאירה והמושלמת, מובילים ללב הפחד, אשר אפשר לחוות אותו כאמת 
פשוטה ומתוקה, כמו שחר מפציע לאחר לילה, כמו מזון הבא אל הפה בעקבות 

רעב או כמו השינה הנוחתת על העייף.
התודעה השבה אל הגוף מכירה הן את הגבולות של אותו גוף והן את האנרגיה 

האוניברסלית הרוטטת, הזורמת מצורה לצורה.
אינטגרציה גופנית - ויפסנה אינה פעילות נפשית גרידא. היא מתרחשת בגוף ודומה 
יותר ללימוד רכיבה על אופניים מאשר ללימוד קריאה. מודעות בלתי פוסקת לכל 
הגוף היא אחד המפתחות של התרגול. למחשבות והרגשות יש בהכרח התרחשויות 
מקבילות בגוף. לכן, מודעות שיטתית לעצמנו דורשת מודעות ישירה לאופן הישיבה, 
האכילה, השינה והחשיבה שלנו באמצעות הגוף עצמו. אפשר לחוות רגשות שהיו 
בעבר רוחות רפאים חסרות מיקום במסדרונות נפשנו, כתחושות בעלות מיקום ברור 
לנו  ופחדים, שגרמו  אנו מגלים שתשוקות  בגוף.  פני העור באיברים שונים  על 
באופן מודע למחצה למהומה בלתי פוסקת של חיפוש אחרי נוחות, משפיעים על 

התהליך הגופני ברמות עמוקות ומעודנות.
אפילו העבר והעתיד שבפניהם השתחווינו כאילו היו כוחות חיצוניים רבי עוצמה מתגלים 

בתוכנו, בגופנו הרוטט, כהתרגשות, כרעב, כתשישות וכתחושות מגוונות נוספות. 
מאחר שסופו של כל גוף הוא ריקבון, התפרקות ומוות, כאב גופני ומחלה הן 
חוויות אוניברסליות מעיקרן. ויפסנה יכולה לפוגג במהרה את אמונתו החבויה של 
התלמיד בחוסר פגיעותו. אבל חלק אחר של הסבל נובע מבורות: תגובות שהצטברו 
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באופן עיוור ובאות לידי ביטוי בהתכווצויות שרירים, אכילת יתר, תעוקות כרוניות 
מהלקאה עצמית וכו'. מודעות עמוקה לגוף היא שיטה הטובה ביותר להתבוננות 
בשורש החי של המחשבה והרגש והיא אף עשויה להתוות מחדש הרגלים גופניים, 

לרפא לעתים כאבי ראש פסיכוסומטים או סבל ממעי רגיז וכדומה.
מערכות יחסים - חוויית השינוי הבלתי פוסק בגוף בכל רגע מעניקה לנו נקודת 

מבט אחרת לחיים.
ברור כי משמעויות ומטרות המתייחסות רק לעצמנו הן חסרות טעם. בכל שבריר 
שנייה החיים מופיעים מהשלם ושבים אליו, רק כדי להופיע שוב רעננים, חדשים 
ושונים. אנחנו קיימים כחלק מהשלם כמו טיפות קצף הניתזות לרגע קט מהים. 
מה הטעם במאמצים אלה של האדרה עצמית, שבהם התמדנו לאחרונה במרץ רב 

כל כך?
הפסיכיאטריה העכשווית הביע התעניינות מחודשת באופן שבו מארגן האדם את 
תחושת העצמי ביחס לזולת. בתרגול הויפסנה אנו חווים ישירות את מאגר הגישות, 
הקיום  של  הדימוי  את  ולשמר  ליצור  כדי  משכללים  שאנו  והתגובות  התנוחות 
המבוצ, הנצחי והבלתי פגיע שלנו - וכמה שניסיון ההגנה הזה אבוד. הפסיכולוגיה 
של הנפש היא לימוד של בניית טירות מגרניט על חול טובעני. הנפש הסטטית 
שאנו כמהים לה, שאת קיומה אנו דורשים ושעל מציאותה אנו מתעקשים ללא 
הרף, היא כמדבקת פלסטיק המודבקת על זרם, על תהליך, על פעולת גומלין, על 
קשר. ללא הטפות או הגות, החוויה הישירה שמספקת המדיטציה שוטפת מעלינו 
החמדנות  ואת  העצמית  את ההתעסקות  הגרנדיוזיות,  את  הזכאות,  הרגשת  את 
שאינה יודעת שובע. הזדככות זו היא מרעננת, בייחוד לאנשים מתרבויות מודרניות 

מערביות אשר זכו לכינוי "תרבויות של התעסקות עצמית".
אמת - האמת אינה תוכן אלא תהליך. היא מהווה גישה של ציפייה ושל רעננות, 
מדיטצית  את  לתאר  אפשר  נפשית.  מבחינה  ושוב  שוב  מחדש  לארגן  נכונות 

הויפסנה כטכניקה של חיים לפי האמת.
במובן זה האמת אינה אסכולה, רעיון או דוקטרינה. היא אינה מרמזת על "אנחנו" 
לאמת.  גישה  אין  אחרות  בגישות  החיים  שלאחרים  אומר  זה  אין  "הם".  ועל 
התרגול מורה בפשטות על טכניקה אחת שבאמצעותה אפשר להקדיש את החיים 
לתהליך החקירה יום אחרי יום, עד למוות עצמו, שיש לקוות שנוכל לקדם את 
פניו באותה שאלה: "באופן אובייקטיבי, מהו הטבע של מציאות התודעה והגוף 
ברגע זה?" מדע, פילוסופיה וכל צורת חיים הפתוחה לרעיונות חדשים חולקים 
באמת זו. ויפסנה היא טכניקה מוכחת ובדוקה, שצופנת בחובה את הפרדוקס של 

גישה אובייקטיבית לסובייקטיבי ואת חקירת טבע הנפש שלנו.

האמת אינה רק "מילים מפוצצות" והניסיון החי לבטא את עצמנו בכנות ברגעים 
השגרתיים בני החלוף הוא אחד הכלים היעילים ביותר לפתוח את הדלת לנפש 

המבוצרת מדי.
בלב האדם? מתחת לשריונות  חוויית המדיטציה  - מה חושפת  אנושית  אהבה 
ההגנה העצמית כמו כעס, תוקפנות, תחושת בעלות ושליטה, שוכנת הבאר של 
נדיבות,חמלה,  והחיוניים.  החיים הצלולים, הפשוטים, מלאי האהבה, הנמרצים 
ואהבה אנושית אינן סגולות אלא תכונות. כולם כמהים להרגיש אהבה ,קשר ואת 
אור האמת. אולם הפחד והזהירות מעודדים אותנו לנוע בכבישים עוקפים. אנו 
מדמיינים שעוד קיר אחד, עוד מנעול אחד, יבטיחו את בטחוננו. תרגול ויפסנה 

פירושו תרגול ישיר של אהבה אנושית.
ויפסנה עוסקת בחוכמה אנושית אוניברסלית ולא במנהגי תרבות מסוימים. היא 
אינה דוקטרינה כיתתית. השלד שלה נשקף כמו מתוך מראה כאשר מהרהרים 
באמנות החיים. למשל, תורו כתב במסצ'וסטס במאה ה-19: "חדש את עצמך 
. כדי להשפיע על איכות היום - זו  . לגמרי בכל יום. עשה זאת שוב ושוב, לעולם.
. אף שיטה או דרך אינה יכולה להחליף את הצורך להיות  . האמנות הנעלה ביותר.

מודע ללא הרף".
ידע  פיתוח  למנות  אפשר  הויפסנה  של  האפשריות  התרפויטיות  ההשפעות  בין 
עצמי, אמון ומעורבות אנושיים עמוקים יותר, קבלת עברנו האישי ותחושת קשר 
יותר, מחויבות אתית חזקה  יותר של הרצון, ריכוז עמוק  אליו, הפעלה עמוקה 
יותר, תבנית חיים ומשמעת חיים יציבות אך גמישות, גישה נוחה לזרם רגשות 
ודימויים, מוכנות להתמודד עם ההיבטים העמוקים של המציאות כגון זמן, שינוי, 
מוות, אובדן, כאב, המוביל בסופו של דבר להפחתת הפחד, החרדה והאשליה. 
אינטגרציה מלאה יותר בין גוף לנפש, הפחתת הנרקיסיזם וטיפוח קשת רחבה יותר 
של תעצומות נפש כגון נדיבות, חמלה ואהבה אנושית. כל תלמיד מתחיל ממקום 

אחר ומתקדם באופן אישי. אין קסם ואין בטחונות.
הטכניקה,  ללימוד  הבסיס  שהם  ימים,  עשרה  של  ויפסנה  שקורסי  לציין  ראוי 
בסיום   . תרומות  רק  הוא  הכלכלי  המקור  תשלום.  ללא  ובעולם  בארץ  נערכים 
הקורס  במתחם  העובדים  וליכולתם.  לרצונם  בהתאם  תורמים  אנשים  הקורס 
)במטבח, שירותים וכיו"ב( והמורים עושים זאת בהתנדבות. עובדות אלו יוצרות 

עוד נדבך מוסרי ראוי למדיטציה ויפסנה.
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דמויות מעולם הפסיכיאטריה

סר אוברי לואיס 
)1975-1900(
מחלוצי הפסיכיאטריה האירופאית 

המודרנית 

ד"ר יעקב מרגולין, פרופ' אליעזר ויצטום

כפרופסורים ס שמונו  הפסיכיאטרים  מראשוני  היה  לואיס  אוברי  ר 
 Institute of( בלונדון  המפורסם  לפסיכיאטריה  במכון  בפסיכיאטריה 
נחשב לכוח המניע אשר עמד מאחורי פריחתה של  הוא   .)Psychiatry
את  שהעלה  כמי  וכן  השנייה  העולם  מלחמת  לאחר  הבריטית  הפסיכיאטריה 
תדמיתו של המקצוע ברחבי העולם. הוא נמנה עם הדמויות המשפיעות ביותר על 

הפסיכיאטריה במאה ה-20 בעולם בכלל ובאירופה בפרט.

קורות חייו
)Adelaide( בדרום אוסטרליה והיה  אוברי ג'וליאן לואיס נולד בעיר אדלאייד 
בנו  היה   ,)1931-1871( לואיס  סולומון  ג'ורג'  אביו,  היהודים.  להוריו  יחיד  בן 
של נגר שמוצאו מהעיר פוזן בפרוסיה ואשר היגר ללונדון בשנת 1851, שם הוא 
נישא לאישה ממשפחה יהודית אנגלית מבוססת. האב היה אחד משמונה ילדים 
והתייתם בגיל עשר. בגיל ההתבגרות שלחו אותו קרוביו לעיר אדלאייד על מנת 
לשהות ולגור עם אחת מאחיותיו, שהיתה מבוגרת ממנו ונשואה. הוא רכש מקצוע 
של שען ועסק בסחר ביהלומים, אך מעולם לא התעשר. באדלאייד הוא פגש 
את רחל אייזקס )1951-1866(, שעבדה כמורה לשיפור יכולת הדיבור, הנאום 
ולימדה בבית הספר היהודי שהיה סמוך לבית הכנסת של הקהילה.  וההבעה 
מוצאם של הוריה היה אף הוא מפוזן והם היגרו לאוסטרליה בהיותה תינוקת. 
באוגוסט 1899 ג'ורג' לואיס נישא לרחל אייזקס בבית הכנסת באדלאייד, ובנם 
בקהילה  מכובד  מקום  היה  להוריו   .1900 בנובמבר  ב-8  נולד  אוברי,  היחיד, 

היהודית הקטנה של עיר מגוריהם. 
סר אוברי היה ילד מחונן ביותר. סופר עליו כי הוא לא היה מסוגל לקרוא 
עד הגיעו לגיל שש או שבע, ככל הנראה בשל מחלת אבעבועות רוח שבה 
לקה, והוריו אימצו את העצה הרפואית שהיתה מקובלת אז, כי הילד יימנע 
מאימוץ עיניים. אם נכון הדבר, הרי שהוא פיצה במהירות רבה על התפתחות 
מאוחרת זו של כושר הקריאה, הואיל ובגיל עשר הוא זכה בפרס על חיבורו 
"עונת השנה האהובה עלי, האביב", שאף פורסם בעיתון המקומי. חיבור זה 
נכתב בבהירות רבה, הוא מתחיל ומסתיים בציטוטים ממשוררים, והמשפט 
המשמעותי ביותר שבו הוא זה: "אני אוסטרלי והחיבור שלי יוצא מנקודת 
אשר  אחרים  של  מבט  נקודת  הולמת  שאינה  שייתכן  אוסטרלית,  מבט 

מתגוררים בחלקים אחרים של כוכב לכת גדול זה". 
בשל רמתו האינטלקטואלית הבולטת של הנער, הוריו חשו כי עליהם לבחור 
עבורו את בית הספר הטוב ביותר באזור מגוריהם. כך נבחר בית ספר קתולי, 
ובו   )1917-1911( התבגרותו  בשנות  התחנך  שבו  הנוצריים",  "האחים  קולג' 
העריכו מהר מאוד את כישוריו ויכולותיו והוא צוין לשבח מדי שנה על הישגיו 
החל  הוא  בקולג',  לימודיו  את  בהצטיינות  שסיים  לאחר   ,17 בגיל  השונים. 
בלט  הוא  כסטודנט  גם  אדלאייד.  שבאוניברסיטת  לרפואה  בפקולטה  ללמוד 
בכושר ההבעה והביטוי שלו ובסגנונו אשר שילב נגיעות של הומור, סרקאזם 
אגודת  של  הביטאון  לעורך  נבחר  הוא  לימודיו  במהלך  מאוזן.  ושיפוט  שקט 

 .)Shepherd, 1977a; Jones, 2003( הסטודנטים לרפואה
אדלאייד,  באוניברסיטת  ברפואה  לימודיו  את  בהצטיינות  לואיס  השלים   23 בגיל 
ובמשך שנתיים עבד כרופא בית בבית החולים המקומי וביצע מחקר אנתרופולוגי על 
אודות ילידיה המקוריים של היבשת )האבוריג'ינים(. בשנת 1926 הוא נשא הרצאה 
ובה הדגיש את הצורך  בפני חברי ההסתדרות הרפואית של אוסטרליה הדרומית 
למשך  מלגה  קיבל  הוא  שנה  באותה  האנתרופולוגיה.  בתחום  מחקרית  בהכשרה 
שנה מקרן רוקפלר האמריקאית לצורך ביצוע מחקר ברפואה פסיכולוגית, במחלות 
עצבים וכדומה, כאשר יעד המחקר הספציפי היה האפיונים הנפשיים של הילידים 

דיוקנו של אוברי לואיס המוצג בגלריית הפורטרטים הלאומית בלונדון
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באוסטרליה. מלגה זו כיוונה אותו 
הפסיכיאטריה,  בתחום  להשתלם 
שאף  תמיד  שלדבריו  למרות 
את  בנוירולוגיה.  להתמחות 
החל  הוא  בפסיכיאטריה  הכשרתו 
הברית.  בארצות  בספטמבר 1926 
נבעה  הברית  בארצות  בחירתו 
מספר  בה  שנפתחו  מהעובדה 
מחלקות לפסיכיאטריה בבתי הספר 
המובילים לרפואה. בהמשך הוארך 
לגרמניה  נסע  והוא  המלגה  משך 
ובהיידלברג.  בברלין  בה  והשתלם 
קיבל  הוא  לגרמניה  הגעתו  לפני 
סיוע ומידע רב ערך מד"ר דייויד 
אודות  על  לו  סיפר  אשר  אידר, 
אז  השונים שפעלו  הפסיכיאטרים 

בגרמניה. כאשר חזר כעבור שנתיים, במארס 1928, לעיר הולדתו, הוא כבר ראה עצמו 
מחויב לעסוק בפסיכיאטריה ואולם, משהתברר לו כי אין כל אפשרות לתעסוקה 
בתחום זה באוסטרליה, הוא עזב את היבשת ועבר להתגורר באנגליה. ביוני 1928 
 ,)Edward Mapother, 1940-1881( מאפוטר  אדוארד  מפרופ'  הצעה  קיבל   הוא 
מי שניהל אז את בית החולים ע"ש Maudsley, להצטרף אל הסגל המקצועי של 
המוסד. שם פגש את אשתו הילדה, שהיתה בת גילו, ילידת לונדון ופסיכיאטרית 
אף היא, ובני הזוג נישאו בבית כנסת יהודי בלונדון בפברואר 1934. כעבור שנה נולד 

 .)Shepherd, 1993( בנם, שהיה הבכור מבין ארבעת ילדיהם
תחילה עסק לואיס במחקר על השינה וכעבור כשנה התפנה מקום לרופא בית 
והוא מונה לתפקיד זה. בשנת 1936 לואיס מונה למנהלו הרפואי של בית החולים 
Maudsley ושנה לאחר מכן, בשנת 1937, הוא יצא לסיור במרכזים פסיכיאטריים 
מה  לחקור  רוקפלר, מתוך מטרה  מרכז  ובעזרתו של  ביוזמתו  אירופה  ברחבי 
נעשה בתחום הפסיכיאטריה והמדעים הקרובים לה. הוא ביקר בקליניקות, בבתי 
צרפת,  בלגיה,  )הולנד,  מדינות  ב-14  מחקר  ובמכוני  באוניברסיטאות  חולים, 
פינלנד,  רוסיה,  פולין,  צ'כוסלובקיה,  אוסטריה,  הונגריה,  איטליה,  שווייץ, 
מקיף שמעולם  דו"ח  חיבר  הוא  הסיור  תום  לאחר  ודנמרק(.  נורבגיה  שבדיה, 
ובו סקירה מקיפה על   )Lewis, 2003( לא פורסם בחייו אלא רק לאחר מותו 
אודות הטיפול והמחקר בתחום הפסיכיאטריה שבוצעו באירופה זמן קצר לפני 
פרוץ מלחמת העולם השנייה. המצב הפוליטי השביר ברבות מהמדינות שהוא 
מאוד  בלטה  הנאצית  גרמניה  על  המכוונת  ופסיחתו  לעין  הזדקר  בהן   ביקר 
.Angel et al(. בשנת 1938 לואיס התקבל כחבר בקולג' המלכותי של  , 2003(

.)Royal College of Physicians( הרופאים
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, הילדה לקחה את ילדיהם ועברה לקנדה. היא 
עבדה כפסיכיאטרית בבית חולים באונטריו וחזרה לאנגליה אחרי תום המלחמה. 
לואיס עצמו נשאר בלונדון במשך כל תקופת המלחמה ועבד כמנהלו הרפואי 
בית  של  הצוות  אנשי  טיפלו  שבו   ,Mill Hill Emergency Hospital-ה של 
החולים Maudsley בחולים פסיכיאטרים, אזרחים וצבאיים כאחד. הוא גם היה 
מבוקש מאוד כיועץ מומחה והיה חבר ביותר מתריסר ועדות שעסקו, בין היתר, 
שנגרמו  נפשיים  נזקים  בשיקום  חדשים,  מתגייסים  של  פסיכולוגית  בהערכה 
כתוצאה מהמלחמה ובתכנון שירותים לבריאות הנפש בעידן שלאחר המלחמה. 
 ,1945 בשנת  המלחמה  סיום  אחרי  ללונדון  כאמור  שחזרה  הילדה,  אשתו 

פסיכיאטרית  כיועצת  עבדה 
אחת  שכן  אימוץ,  סוכנויות  של 
מתוצאות המלחמה היתה עלייה 
שנותרו  הילדים  במספר  אדירה 
עזובים או יתומים. לואיס עצמו 
כפרופסור   1945 בשנת  מונה 
באוניברסיטת  בפסיכיאטריה 
המכון  בראש  ועמד  לונדון 
באותו  שהוקם  לפסיכיאטריה 
זמן כאגף ההוראה והמחקר של 
וכחלק   Maudsley החולים  בית 
בהנהלתו  לונדון.  מאוניברסיטת 
המוביל  למרכז  המכון  הפך 
בתחום  באנגליה  ביותר  והבולט 
ולאחד  בפסיכיאטריה  המחקר 
בתחומו  והמפורסמים  הידועים 

 .)Jones, 2003( בעולם כולו
בשנת 1959 הוכתר לואיס בתואר אבירות. הוא ניהל את המכון במשך 20 שנה עד 
לפרישתו באוקטובר 1966. כחודש ימים לאחר מכן נפטרה אשתו לאחר מחלה קצרה, 
וממכה אכזרית זו הוא לא התאושש בצורה מלאה. הוא כתב סקירות קבועות בתחומי 
מומחיותו לעיתון הלונדוני הידוע The Times וכן המשיך לכתוב מאמרים. בין היתר 
 הוא כתב על מקורם ומשמעותם של מונחים ומושגים שהיו שגורים בפסיכיאטריה 
.)Lewis, 1975  ;Lewis, 1974  ;Lewis, 1972  ;Lewis, 1971  ;Lewis, 1970  ;( 
יחסית  הצעיר  בביטאונה  פורסם   )Lewis, 1967a( אלה  ממאמריו  אחד 
ההיסטוריה  על  המפורסם  מאמרו  בישראל.  הפסיכיאטרית  החברה  של 
כבסיס  שימש  אף   )Lewis, 1970( ו"פרנואיד"  "פרנויה"  המונחים  של 
בפסיכיאטריה  ומושגים  מונחים  אודות  על  ההיסטורי  השיח  של   לניתוחו 
)Harper, 1994(. בשנת 1972 הוענק לו התואר של חבר כבוד בקולג' המלכותי 

 .)Royal College of Psychiatrists( של הפסיכיאטרים
בערוב ימיו הוא לקה במחלת פרקינסון, וכאשר לא יכול היה לכתוב יותר, נהג 
להכתיב למזכירה את דבריו. הוא נפטר בבית החולים Charing Cross בלונדון 

ב-21 בינואר 1975 והותיר אחריו שתי בנות ושני בנים. 

מורשתו
במוסד  לביטוי  באו  אלו  ותכונותיו  ומנהל  מחנך  מנהיג,  היה  לואיס  אוברי 
שהוא עמד בראשו שנים רבות ואשר היווה מודל למרכז של חינוך והוראה 
רפואיים  לגופים  כיועץ  לואיס  שימש  המקצועית  עבודתו  במהלך  מדעיים. 
פוליטיים.  לארגונים  ואף  ובינלאומיות  בריטיות  מחקר  לוועדות  כלליים, 
בכל מגוון תפקידיו הוא העלה את הרמה המקצועית והמדעית של מקצועו. 
פעילויות אלו האפילו על תרומותיו כקלינאי, כמלומד וכחוקר, כאשר מחקריו 
בפסיכיאטריה הקיפו תחומים חברתיים, גנטיים, פנומנולוגיה קלינית ונושאים 
ביולוגיים. מחקריו בתחום המלנכוליה והמחלה הכפייתית שיקפו את עבודתו 

המקצועית הידועה ביותר. 
המכון  מניהול  פרישתו  לאחר  ספרים  כשני  שפורסמו  מאמריו  באסופות 
בבירור  לראות  ניתן   )Lewis, 1967b; Lewis, 1967c( לפסיכיאטריה 
קולחת.  ובשפה  בהירה  בצורה  ורעיונותיו  הביע את מחשבותיו  הוא  כיצד 
 Shepherd and( לכבודו  ספר  תלמידיו  פרסמו  פרישתו  לאחר  כשנתיים 

כתב ידו של אוברי לואיס באחד החיבורים שכתב בשנות לימודיו בבית הספר
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{רשימה ביבליוגרפית}

Davies, 1968( ואשר כלל מסות ומאמרים שנכתבו בידי אחדים מתלמידיו 
לשעבר. מאמרים אלה משקפים את אמירתו של פרופ' סיימור קטי )-2000
1915, מאבות הפסיכיאטריה הביולוגית בארצות הברית( בהקדמתו לספר, 
כי המכון לפסיכיאטריה שבלונדון הפך בהנהגתו של לואיס ל"מבצר של 
מרכז  של  בינלאומיים  מוניטין  ולבעל  ומדעית"  מבוססת  פסיכיאטריה 
שהונהגה  המחקר  לתכנית  המודל  את  היווה  אף  והוא  ולימודי,  מחקרי 

.)NIMH( במכון הלאומי לבריאות הנפש בארצות הברית
במהלך שנות ניהולו המרובות את המכון לפסיכיאטריה בלונדון, היה לואיס 
בפסיכיאטריה  בולטת  ודמות  הבריטית,  בפסיכיאטריה  הדומיננטית  הדמות 
באירופה ואף בעולם המערבי. אחד מהישגיו הבולטים בא לביטוי ביכולתו 
להציב את הסטנדרטים הגבוהים ביותר הן לעצמו והן לאלה שעבדו עימו, 
ולשימורה.  הפסיכיאטריה  של  איכותה  לשיפור  רבות  פעל  הוא  זו  ובדרך 
במכון  יצר  שהוא  האינטלקטואלית  בתסיסה  התבטא  ביותר  הבולט  הישגו 
שלם  דור  גידל  לואיס  אליו.  מסונפים  שהיו  החולים  ובבתי  עמד  שבראשו 
של מורים וחוקרים ובגישתו לתלמידיו הוא יישם את אמרתו הידועה של 
שאפשר  אף  "על  לפיה:   , )Flexner, 1925(  1925 משנת  פלקסנר  אברהם 
 Though Medicine Can Be( "ללמוד את הרפואה, אי אפשר ללמד אותה

Learned, It Cannot Be Taught; פלקסנר ]1866-1959[ היה מחנך אמריקאי 
לרפואה  הספר  בבתי  ההוראה  שיטות  עיצוב  על  רבות  השפיע  אשר  ידוע 
באוניברסיטת  מתקדמים  למחקרים  המכון  ממקימי  והיה  הברית  בארצות 
. לואיס נהג לשלב בהרצאותיו  פרינסטון שבראשו עמד מ-1930 עד 1939(
והמדעית.  האוריינית  הגישה  של  חשיבותה  את  והדגיש  היסטורי  נופך 
ודאות  שבין  הקשה  בדרך  ללכת  הצורך  את  תלמידיו  בפני  הדגיש  כן  כמו 
שהועברה  ביותר,  והמלומדות  המפורסמות  מהרצאותיו  ואחת  ספק,  ובין 
השם את  נשאה   ,1957 בנובמבר  המלכותי  הרפואי  הקולג'  חברי   בפני 
 .Between guesswork and certainty in psychiatry )Lewis, 1958(
רבים: מלנכוליה, הפסיכופתולוגיה  נושאים  הקיף  לואיס  בעבודתו המדעית 
פסיכוזות  פרנואידיים,  ומצבים  פרנויה  הכפייתית,  ההפרעה  התובנה,  של 
הנושא  אולם  ועוד,  חרדה  היסטריה,  אמנסטיות,  תסמונות  אלכוהוליות, 
החולי  של  החברתיים  ההיבטים  היה  המקצועית  בעבודתו  העיקרי 
הפסיכיאטרי. ניתן היה למצוא בו צירוף נדיר של כושר אינטלקטואלי, ידע, 
רב בחוגים  ודעותיו נשמעו בעניין  וקולו  ישר,  ושכל  נחישות  הומור,  חוש 

 . )Gelder, 1976( רחבים בארצו
התעניין  הוא  אך  דתי,  היה  לא  הוא  אמנם  יהודי.  כאמור,  היה,  לואיס  אוברי 
ביהדות ובמסורת היהודית. במאמר שפורסם לאחר מותו )Lewis, 1978( הוא 
הדגיש את השפעתם של פסיכולוגים יהודים, לא בתחום הפסיכואנליטי שבו 
השפעתם ידועה היטב, אלא בפסיכולוגיית הגשטאלט, שבה יש לתובנה מעמד 
)Lewis, 1934( 34 מרכזי. מאמרו זה מתקשר למאמר אחר שלו שנכתב בגיל 
מכן  לאחר  שנה   65 שנכתב  במאמר  היטב  נותחו  שלו  והמקורות   והרקע 

   .)David, 1999(
מדעית,  יכולת  של  לו  האופייני  הצירוף  יחדיו  מגולמים  לואיס  של  בכתביו 
אוריינות וכשרון ספרותי. הוא הדגים כיצד ניתן להתמודד עם אחדות מהבעיות 
לב  המשלב  רחבה  חזית  בעל  מחקר  באמצעות  בפסיכיאטריה  ביותר  הקשות 
פתוח והשקפה כוללנית. לואיס סבר כי אדולף מאייר היה הפסיכיאטר הייצוגי 
של זמנו, ונראה כי ניתן לומר על לואיס עצמו כי המשיך ופיתח את המסורת 

.)Shepherd, 1977b( של מאייר במדינה אחרת ובדרך אחרת

ד"ר יעקב מרגולין, לשעבר הפסיכיאטר המחוזי לתל אביב ומזכיר החברה 
לפסיכיאטריה משפטית בישראל. פרופ' אליעזר ויצטום, המרכז לבריאות 
הנפש באר שבע, החטיבה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 
ופסיכיאטר בכיר במרכז הקהילתי לבריאות הנפש עזרת נשים, ירושלים

דמויות מעולם הפסיכיאטריה

אוברי לואיס ואשתו הילדה בשנת 1955




