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 פרק 2: ויסות עצמי רגשי

 פרק 2: ויסות עצמי רגשי
 

 תקציר

  נושא מרכזי:
 כיצד התנסות מוקדמת "שודדת" מהילד את היכולת לנהל את רגשותיו שלו ומפחיתה

 את יכולת ההורה לנהל את מיזגו ורגשותיו.

 מיועד ל:
 

 הורים, מאומצים ואנשי מקצועות החינוך והטיפול

  המטרה:
 לסייע להורים החשים מבולבלים וכועסים.

 
 מיקוד:

 המוח לומד כיצד לווסת מצבים רגשיים דרך הטיפול ההורי, אך כאשר טיפול זה לקוי או אינו
 אינו סדיר, המוח פשוט אינו מפתח את יכולתו של הילד לנהל רגשות. התוצאה היא שהילד

 יוצר מהומות רגשיות וכעס כרוני מוחצן.
 

  השפעה על המשפחה:
 ההורים מוצאים עצמם מוצפים ולא מווסתים בשל חוסר הויסות הרגשי של הילד. הורים

 הופכים לנרגזים על עצמם ובעלי תחושת חוסר אונים.

 
 קריאה ותרגול - תוצאות צפויות:

 א) יהיו ברשותך מיומנויות אפקטיביות לסייע לילד ללמוד כיצד להפוך לפחות מגיב לעניינים
 פעוטים.

 ב) יהיו לך המיומנויות להפחית תגובות רגשיות להתנהגות הילד.
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 הכנה
 את שלב ההכנה מומלץ לבצע לפני קריאת הפרק וכמובן תוכלו לשנות את הסדר, כלומר
 לקרוא את הפרק ולאחר מכן את ההעשרה. כמו כל הפרקים, רצוי לשוב ולצפות/ להאזין

 להדרכות אלו מס' פעמים ולצרף שותפים.
 

 ללמוד לנגן ביחד: הורים ומטפלים ככווננים של התזמורת המוחית
https://youtu.be/4fLbHaZ7lss 

 להשקיט את הקופים - תרגול לויסות עצמי מתוך קורס אימוץ ד"ר
 ברנדה מקרייט (תורגם)

https://youtu.be/hkaINqFnSrg 

 תיאוריית ההתקשרות עם הדגשים למערכת החינוך | פרופ' מריו
 מיקולינסר

https://youtu.be/0eACwhAw4cE 
 

 
 

 מושגי יסוד/ תירגום

 Self Emotional Regulation ויסות עצמי רגשי

 wire בהקשר של נוירונים/ מוח תורגמה לרוב למילה חיווט (כמו חוטי חשמל), לעיתים תורגמה
 למילה חיבור.

 fire תורגמה לרוב למילה יורה (מכיון שפעמים רבות התגובה היא מהירה-אימפולסיבית כמו

  תחמושת/ אש מתוך כלי נשק), לעיתים תורגמה למגיב.
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 פרק 2: ויסות רגשי עצמי הורה-ילד
 

 תורגם ע"י שרונה דוכנה, אימצה ילד גדול, מייסדת מיזם האימוץ
 התרגום שלפניך מבוסס על ההדרכות בקורס הוידאו 'אימוץ-מה שעליך לדעת' שמוצע במיזם האימוץ.

 השתדלתי לשמור על רוח השיחה ובעיקר לדייק במסרים.
 

 פתיח

 הפרק עוסק בוויסות עצמי. נבין את הנושא דרך המושגים: ויסות עצמי עבור הילד, ויסות
 עצמי של ההורה. מדובר במעין שיתוף רגשות. כשתקראו את הפרק אני רוצה שתתייחסו

 למידע בהקשר הבא: 'איך נוכל להיעזר בו למען ההורות שלנו!'.
 הייתי רוצה שתבינו שזהו נושא חשוב ביותר ואני ממליצה מאד ללמוד אותו לצורך יישום
 עצמי.  תפיקו תועלת רבה עם תחקרו בהקשר לויסות עצמי גם את המשמעות עבורכם.

  
 כשאתם מאמצים ילד עם ענייני התנהגות או מביאים לחייכם ילד שבתחילת חייו עבר
 טראומה תהיה לכך השפעה עליך כהורה או כמטפל אחראי. אם אתה לא מסוגל לנהל

 את רגשותיך, הילד שלך לא יצליח לנהל את רגשותיו. לכן שיעור זה הוא אודות שניכם -
 עליך והילד - לומדים מיומנויות ויסות עצמי.

 
 

  מהו ויסות עצמי?

 
 בספר "מניירונים לשכונות": המדע של התפתחות הילד בשנים הראשונות, ספונקוף מגדיר

 זאת (ישנן הגדרות רבות נוספות, אבל אני הכי אוהבת את זו). ויסות עצמי: היכולת של
  הילד להשיג שליטה על תפקודי גופו, לנהל רגשות עוצמתים ולהישאר ממוקד וקשוב.

 צמיחתו של הויסות העצמי היא אבן הפינה של ההתפתחות הראשונית של הילד והדבר
 מתבטא בכל תחומי ההתנהגות. לטענתם באופן בסיסי: ויסות עצמי היא המשימה

 הגדולה של תקופת הילדות. ויסות עצמי הוא גם חלק עצום בתהליך ההיקשרות. אם הילד
 אינו מסוגל לווסת את רגשותיו בשום דרך, הוא לא יצליח להבין רמזים לתקשורת בינאישית

 עמך, שום קשר (בונדינג) משמעותי לא ייווצר. כשאנו נולדים, איננו נולדים עם יכולת
 לויסות עצמי. אנו כמובן נולדים עם הניירונים. לאחר הלידה הניירונים מתפתחים

 במהירות כדי לאפשר לנו ללמוד איך לווסת את עצמנו. בפועל היכולת לעשות זאת
 מועברת בבסיסה מהאמא או מהמטפל אל התינוק דרך האינטראקציות ביניהם.

 Sroufe משתמש בביטוי: “co-regulation” "קו-ויסות" ויסות הדדי. לטענתו תינוקות אינם
 יכולים לשלוט באופן בו הם פועלים. הם רק יכולים להירגע או לסעור בהתאם לטיפול

 שהם מקבלים, בהתאם להורה הנוכח ולדרך בה ההורים מתייחסים אליהם.
 כשהתינוק בוכה ואמא או אבא דואגים לתינוק, זהו ויסות הדדי. על אמא ואבא להיות
 רגועים למדי. הם משתמשים בכל טכניקות ההרגעה: החזקה, מגע, דיבור רך, דברים

 כאלו, קול מרגיע.
 

 כך נרגעת מערכת הוויסות העצמי של ההורים והיא שמרגיעה את התינוקות. בכל פעם
 שהתינוק מאותת מצוקה דרך בכי, הורה בריא יגיב כראוי, אך כפי שאתם יודעים עבור

  רבים מילדינו זה לא קרה.
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 לעיתים תכופות הילדים שלנו נותרו לבכות "את עצמם" עד הירדמות. הם בכו עד שנרדמו
 כשהיו רעבים או שוויתרו על הצורך אך לא נרדמו. הכל כאילו קרס פנימה, והם פשוט נכנסו
 לתוך מצב altere, למצב דכאוני. המשמעות היא שהניירונים היו שם עדיין, אבל הם מעולם

 לא "הופעלו", המסלולים העצביים מעולם לא נוצרו.
 מה שקורה אם כך, כאשר אנו מאמצים אנו 'מקבלים על עצמנו' את משימת ארגון

 המסלולים העצביים. קל יותר לארגנם עם תינוק בן ארבעה חודשים מאשר ילד בן ארבע או
  בן 14.

 בגילאים מתקדמים התהליך יארך יותר זמן כי צריך "להחליף" הרבה למידה. התינוק לא רק
  שלא 'למד' ויסות עצמי הוא בלית ברירה למד לשרוד.

 עבור אותו תינוק/ ילד המציאות הובילה לכך שאינסטינקטים הישרדותיים והתנהגויות
  הישרדותיות הן הדומיננטיות במסלולים העצביים.

 
 

 נדרש אורך רוח

 זוהי משימה שעשויה להרתיע את ההורים המאמצים. זה לא קל. זהו חלק ענק ממה שיוצר
 בהמשך תיסכול כה רב ואומללות בתחילת תקופת האימוץ כשאנשים טוענים: "אין

  היקשרות, אין היקשרות!"
 אין רגשות קירבה ממשיים, בין ההורה לילד והסיבה לכך היא שזה ממש קשה לפתח רגשות
 חיוביים כלפי ילד כועס, צורח ומשתולל לא משנה מה גילם. הילדים שלא באשמתם הם 'לא

 יודעים', הם לא "קיבלו" את מסלולי הניירונים או מעגלי הניירונים בכדי להיות מסוגלים
 להגיב בדרך שאנו רוצים שיגיבו. המציאות וכל מה שמתרחש סביבם מרגיש מבלבל עבורם.
 בוודאי שרגשות כאלו יובילו לכעס ולהשתוללות. ישנן דרכים רבות באמצעותן נבין כיצד אנו
 מייצרים ויסות עצמי. לגבי תינוק האכלה הינה מעשה (אקט) של העברה. לכן האכלה הינה

 חלק מתהליך הלמידה של הויסות העצמי. התינוק רעב, הוא בוכה, אמא מטפלת בו
 ומאכילה אותו: ושוב זהו תהליך למידה עבורה איך להרגע (ולא להתעצבן מהבכי) ולמידה
 עבורה כיצד להירגע את התינוק. (הילדים שלנו אינם יודעים כיצד להירגע. כי לא למדו זאת. כי לא

 היה להם ממי ללמוד זאת עד שהגיעו אלינו. הערת העורכת).
 

 לעיתים קרובות התינוקות לא זכו לינוק, הם הואכלו מבקבוק, לא זכו לתשומת לב תוך כדי
 ההאכלה ואפילו התעלמו מהם. הם לא הואכלו כשהיו רעבים (הם חיו לעיתים במקומות בהם

 האכילו לפי לו"ז מתוכנן גם כאשר לא חשו רעב ומצד שני לא הואכלו כאשר כן היו רעבים, הערת העורכת).
 החוויות האלו שאנשים מוזנים מהן כמו לבשל ארוחה בריאה לילד שלך, ליהנות מזמן

 ארוחה משותפת, אין להם (לילדים) את היכולת לקבל זאת כהזנה. אין להם את היכולת
 לראות זאת כאינטראקציה בינאישית, לשבת בשולחן לידך. ושוב (מדגישה) - זוהי (עבורם)

 הישרדות בלבד.
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 ההשלכות: זעם או התכנסות

 להורים מאמצים זוהי הזדמנות, אם אנו יכולים לשמור על עצמינו מווסתים ולא להפוך
 למתוסכלים מדי, להיות מסוגלים להתחיל לראות בהאכלה כפי שהייתה אמורה להיות
 כשהילד היה בן שלשה ארבעה חודשים, להיות מסוגלים להתחיל להשתמש בה כדרך

 מוחשית לבטא את הדאגה שלנו.
 כשהרגעה לא מתרחשת עבור התינוקות בשלב מוקדם של חייהם, הדבר יוביל לכך

 שבהמשך הם יגיבו בזעם (החוצה) או בהתכנסות (פנימה). אתם תיווכחו בכך מאוחר יותר.
 תוכלו לראות זאת בדרך בה יתייחסו אליכם. זה יתפתח לפי אותו דפוס שהיה להם כשהיו

 בני שלשה, ארבעה או חמישה שישה חודשים. תהיה אותה נסיגה (התכנסות פנימה) או
  ביטוי בסגנון של זעם.

 
 מרבים מהילדים שלנו (נוקטים בסגנון 'מגיבים החוצה' ) זועמים. שני המצבים חמורים (זעם

 והתכנסות). ישנם אנשים שאומרים לי אני לא כל-כך דואג כי (כשקשה לה) "היא רק נהיית
 שקטה והולכת לחדרה". זה הכל טוב ויפה. נהדר. טוב שאין חלון שבור ואין מישהו שצורח
 עליך. זה יכול להיות נחמד, אבל הייסורים הרגשיים שהילד עובר הם חמורים כמו אלו של

 הילד שזועם עליך.
 

 מה שמתרחש כאן במצבים שתיארתי הוא ביטוי למתח. במקום להיות מסוגלים להירגע דרך
 ויסות עצמי, לחוש שלווים ולחוש טוב יותר, כל דבר נחווה כמתח. כל האינטראקציות

 הבינאישיות מרגישות כמו מתח, הן עבור הילד ולאחר זמן קצר גם להורה.
 

 דרך להתבונן במתח מגיעה מדניאל סיגל וקבוצה של אנשים נוספים בדרך בה הם
 "מתבוננים" במוחות והדרך בה מוחות מגיבים, הם גורסים שמוחות הינם מנגנונים לפתירת

  בעיות.
 
 

 תפקודי מוח תחת מתח

 מוחות תוכננו לפתור בעיות שמאיימות עלינו או שיכולות להיטיב עמנו. ההמיספרה
 הימנית "מריצה" את ההצגה בשלוש השנים הראשונות של החיים. זה האזור העוסק

 בתקשורת לא מילולית - לכן משמעותי במערכות הוויסות העצמי.
 

 כאשר הזנחה או התעללות דומיננטיות בתקופות הראשונות של הילדות, ההמספירה
 הימנית תהיה בתת התפתחות. ….

 
 תוכלו לראות בשקף שבמצגת (בקורס המלא) איך המוח מאורגן. לגבי החלק הימני של

  המוח, חשוב להתבונן בכל החלקים המעורבים.
 החלק הימני של מוח העוּבר הוא הראשון להתפתח. לכן הוא גם החלק העיקרי שנפגע

 מהורמוני המתח של האם וזהו עניין בעל חשיבות רבה. הורמוני הסטרס מּכים בו כמו פטיש.
 ולכן אני חוזרת שוב - אין לילד היכולת להתמודד עם הרגשות של עצמו והתגובות שהוא

 חווה.
 חשוב תמיד לזכור את חוב הּב Hebb’s Axiom , הטוענת "נויורנים שיורים יחד מתחברים

 חזק יותר זה לזה".
 

 זה ממש משמעותי במושגים של דינמיקה הורה-ילד והיכולת לויסות עצמי.
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 דינמיקה הורה-ילד

 מה שאמור להתרחש משלב מוקדם מאד הוא שהתינוק רואה את אימו, התינוק לומד לחוש
  טוב מכיון שבכל פעם שאמא מגיעה אליו דברים טובים קורים. הם זוכים להאכלה, להיות

 מחובקים, להיות מורגעים, הם מקבלים אמבטיה חמה. כל מיני דברים נפלאים. כך
 שהמראה החוזר ונשנה של אמא או דמות מטפלת (לרוב נשית) עומדת להיות מחוברת עם

 איזורי העונג במוח.
 

 אתם כנראה רואים שאצל צעיר בן 7 או שמונה חודשים, טוב אולי לא כה צעיר, אז 9-10
 חודשים או שנה אתם נוכחים בתינוק קטן מאד מרוגז שסבתא, דודה או אדם אחר מחזיקים,
 ואינו שליו ואינו נרגע. אמו נכנסת לחדר והנה עוד בטרם הוא מוחזק על ידה, מורגע על ידה,

 או שהיא אומרת משהו והתינוק מפסיק לבכות.
 

 התינוקות חשים בטוב רק מכיון שהמוח חווט לכך שאמא = הרגשה טובה. מרכזי העונג
 במוח מתעוררים, מרכזי הרוגע לוקחים תפקיד. האמיגדלה, "מערכת ההתרעה" של המוח,

 נרגעת. הכל מתחיל להיות בסדר.
 

 (האמיגדלה היא מבנה נפרד מההיפותלמוס. היא מפעילה אותו בתגובה לגירויים שמצריכים תגובה
 הורמונלית, למשל גירוי מאיים שצריך להדליק את תגובת ה-fight or flight יגרום לעוררות באמיגדלה וזו

 תאותת להיפותלמוס להפעיל את ציר ה-HPA. הסבר בסרטונים של מרכז סגול).
 עבור הקטנטנים שלנו זה אינו המקרה. עבורם כל אמא יכולה להיות כאוטית, אמא עלולה
 להיות איום, אמא מקושרת לנטישה, זה ישר מתקשר למקום שמגיב לדימוי ש- *אמא* לא

 מרגיש ממש טוב...
 ואז הילד מגיע לביתנו לתוך חיינו וכבר כל כך הרבה זמן אנחנו רוצים להיות אמא. באופן

 נואש רצינו להיות האמא לילד הזה, אך מה שקורה במוחו של הילד כשאנו לוקחות על
 עצמנו את התפקיד הוא שמרכז הפחד מתעורר. איך זה מתבטא: רגשות כמו נטישה,

 רגשות מסוג 'לא שורדים'.
 כל מה שתואר גורם לכך שהמראה של האמא המטפלת מחווט במוח לכל דבר שהוא שלילי.

 אני לא יכולה לומר לכם עד כמה לעיתים קרובות אני שומעת ממשפחות מאמצות ש "הילד
 שלי מתנהג נהדר עם בעלי, או עם הורי או אחותי, או עם המורה, אך בהתייחסות אלי

 הילדה שלי הודפת/ דוחה אותי ואין לה מה לעשות איתי…"
 
 

 הניירונים יורים

 כן. זה נכון. זה בגלל אותו חיווט: את מחווטת למרכזי האיום לא למרכזי הביטחון. זה יסתדר
 במשך הזמן אבל את תאלצי למשך זמן לקבל זאת. במהלך החיווט (חיבור) מחדש ועד

 שהניירונים יתחילו "לירות" (להגיב) ביחד בתגובה למראה של אמא, עד אז תמשיכי לשאת
 את להיות השד הנורא מן העבר.

 את עומדת לשלם את מחיר החסך באִִם מן העבר.
 

 עוד רגע הכל יתחבר יחד. דניאל סיגל מדבר על המוח כ"מכונת ניבויים".
 כבר יש למוח את המידע שמאוחסן בזיכרון המאפשר לנו לתפקד כנדרש, כך שלא נצטרך
 ללמוד אותו שוב. איננו צריכים להתעורר בכל בוקר וללמוד מחדש כיצד לצחצח את שיננו,

 כיצד להתקלח, כיצד ללכת, כיצד לדבר.
 אנחנו כבר יודעים כיצד לעשות זאת.

 
 אנחנו יכולים לזכור כיצד לנהוג ברכב. יותר מדי מתרחש בכל שלב של הנהיגה, כך שהמוח
 צריך להיות מסוגל להכיל את כל המידע כדי לצפות מה הדבר הבא שיתרחש או מה הדבר

 הבא שנזדקק לו.
 

 זיכרון הוא הדרך בה אירועים מעצבים ומשפיעים על המוח, לכן יש לנו גם תגובות
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 פרק 2: ויסות עצמי רגשי

 ספונטניות מכיון שהן מובנות בתוך המוח.
 אין לנו זיכרון אמיתי עד גיל 3 או 4. באמת שאלו הן רק תמונות או מראות בראש, וחלק

 מסוים במוח יורה ומגיב לכך.
 זה מחזיר אותנו שוב לסיבה שבגינה הילד שלנו אינו מסוגל להגיב לאמא. חלק זה אינו נוגע

 להיקשרות. הסיבה נובעת מהזמן שהמוח זקוק לו כדי לחווט את עצמו מחדש.
 המוח יחווט עצמו מחדש, אך כנראה לא מהר כפי שהיינו רוצים. אתם יודעים זה יכול היה
 להיות נחמד, יש לכם את השנה הראשונה עם התינוק והדברים מתגמלים למדי. תינוקות

 הם כה חמודים. אתם הורים כהלכה והכל מתקדם בקצב שהוא אמור. הדינמיקה בין הורה
 לילד באמת מתגמלת עבור שניכם...

 
 אך זה לא מה שקורה. כשאנו מאמצים ילדים, יש להם את התיכנות שאינו מאפשר להם

  רגיעה. אין להם את היכולת להירגע בקלות או באופן חיובי.
 

 אין להם את הדרך לראות בנו את המקור לרגיעה. הם רואים בנו את המקור לאיום או
 שהמוח שלהם מפרש זאת כך.

 כך שזהו המקום בו ויסות עצמי של ההורה נעשה באמת באמת באמת חשוב, מכיון
 שעלינו להגיב לדחייה, לכעס להשתוללות ואם איננו יכולים לעשות זאת בדרך שהיא

 מווסתת כהלכה ומתאימה אז הילד חש אבוד וחסר סיכוי.
 
 

 התבוננות פנימה על עצמנו

 אם כך עלינו להתבונן בעצמינו ומהי היכולת שלנו לויסות עצמי. האם את או אתה חוויתם
 הזנחה או התעללות בגיל צעיר?

 
 אם כן האם פתרת זאת? מה היכולת שלך לנהל את המזג שלך?

 אני ברנדה, באופן אישי לא חוויתי התעללות מוקדמת או הזנחה. היתה לי ילדות נפלאה,
 הורים נהדרים נהדרים, אבל יש לי מזג "מחורבן" למרות כל מה שקיבלתי ואני גם אדם

 אנוכי. אז עבורי להציב את הצרכים של הילד, את הזכויות והזכאויות שלו לסייע להם לפתח
 את מערכות הוויסות העצמי שלהם - תהליך שכזה הוא קשה עבורי.

 
 זה לא לי בא טבעי. הייתי מעדיפה שהכל יהיה אודותיי ובואו כולכם לפגוש את הצרכים שלי.
 אני שונאת להודות בכך אבל כל מי שמכיר אותי יודע שזו האמת. לכן אני מוצאת קשה באופן
 יוצא מן הכלל לנהל את הוויסות הרגשי שלי, אבל אני עושה זאת, רוב הזמן אני עושה זאת.

 
 בנוסף להורות ישנם גם מתחים חיצוניים. כמה קשים חייך כעת? האם יש לך הורים

 מבוגרים חולים באלצהיימר? האם המישרה שלך מהווה איום? האם איבדת את הבית
 שלך?

 
 החיים אינם מפסיקים או מאפשרים לנו הפוגה רק בגלל שיש לנו ילדים עם צרכים רגשיים

  בדרגה
 גבוהה. אתם אולי מסוגלים לויסות עצמי בנסיבות רגילות, אך הנסיבות אינן נורמליות כעת.

 ייתכן ונוצרו בעיות בחיי הנישואין מכל המתח. מי יודע.
 

 המפתח כאן הוא שעליך ללמוד לנהל את המתח שלך. עליך ללמוד לנהל את המערכות
 לויסות עצמי. יש לי מצגת פאור-פוינט ובה מוצגות מחשבות של אנשים מפורסמים על מתח:

 אני אוהבת את זה ואני מקווה שתיקחו את הזמן ותקראו זאת למרות שזה יוצר מתח קל
  ואני כנראה לא אמורה לגרום לכך.

 
 מתח משנה אותך. הוא משנה את המוח שלך. הוא יכול לשנות כיצד ליבך מתפקד: הוא

 עלול לגרום נזק לליבך. הוא עלול לגרום נזק לכל גופך, למכלול חייך. מהו מתח? זוהי
 תגובה ביולוגית לאירוע, משימה, אדם, מחשבה, התנהגות, מצב או מערכת יחסים.

 לגבי ילדינו שאינם מווסתים באופן עצמי מדובר בכל הדברים שהזכרתי, נכון?
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 פרק 2: ויסות עצמי רגשי

 הם יוצרים "אירועים" כל הזמן. לנו יש "משימות" שעלינו לעשות. פגישות שעלינו להשתתף
 בהן. מטפלים שעלינו לשתף. רק לעבור ארוחה כך שהאוכל לא ייזרק על הרצפה זו משימה.

 
 ה"אדם" הוא כמובן הילד. ויש לנו כל מיני "מחשבות". לאחר זמן שיש לנו את הילד שאינו

 מווסת רגשית כהלכה חי עמנו בביתנו, לעיתים אפילו המחשבות שלנו לגבי הילד
 מתחילות לעורר מתח. לעיתים יהיו תקופות בהן בכל פעם שאנו חושבים ומצפים להיות עם

 הילד הקורטיזול שהוא הורמון המתח עולה "ווואפ" במוחנו. ההתנהגות שלהם היא "לא
 משהו"... אנו במציאות של משפחה שאינה מתפקדת כהלכה, יש לנו עם הילד מערכת

 יחסים שאינה מתנהלת כהלכה.
 

 מתח פתאומי כמו מתח כרוני גורם לנזק רב בגופך. הוא גורם לליבך לפעום מהר יותר, הוא
 מפחית את תפקוד המערכת החיסונית, מרחיב את הריאות; תהליך העיכול הופך לקשה. זה

  מוביל להשמנה בגלל כל העניין עם הגלוקוז.
 

 מה שמתחולל בגופך נגרם מהמתח שנוצר במצב ילד משתולל. ההשתוללות מתחוללת
 בגופם של הילדים כתוצאה מהמתח שהם חווים מכיון שאינם מסוגלים להירגע או לנהל

 את רגשותיהם.
 

 בנוסף מתח מציף ומפעיל את המערכת הלימבית שהיא מעין החלק הבסיסי ב 'כיצד אנו
 מגיבים לעולם כבני אדם'. אנו מתחילים שניינו (הילד ואנחנו) אם איננו מווסתים כהלכה ולא

 מצליחים לנהל את המתח, אנו מתחילים לפספס בהבנתינו דברים. אנו מתחילים לפרש
 עניינים שונים בטעות. התרחשויות שונות במציאות מתחילות להיראות כאיום. מכיון שהמוח

 תר אחר צרות: זה מה שעליו לעשות (לזהות בעיות) כדי לשמור אותנו חיים.
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 פרק 2: ויסות עצמי רגשי

 הסינכרון

 שוב אנו נוכחים כיצד הכל מתחיל להתחבר יחד. ילד סוער נכנס לחדר ואני מיד חשה מועקה
 בחזה, ליבי מתחיל לפעום בחוזקה, ובנוסף אינני נושמת והגלוקוז אינו עובר דרך הכבד.

 כל מיני דברים מתחילים להתרחש ואין לי מחשבה מודעת על כך. כל מה שיש לתרגל הוא
 להיות כאן ועכשיו. כך זה מתרחש לגבי אנשים ללא ויסות עצמי מוצלח. מתהווה לו סטרס

 כרוני: לחיות עם ילד ללא ויסות עצמי ראוי יוביל לסטרס כרוני מה שעשוי לגרום לבעיות
 בזיכרון לטווח קצר. הקורטיזול, הורמון המתח, פוגע בנוירונים בהיפוקמפוס היכן שהזיכרון

 נוצר.
 

 נהיה לנו קשה להתרכז, אנו מתקשים להעריך דברים באופן נכון. אנו נוטים להתמקד
 בשלילי. הראייה שלנו צרה לגבי כל דבר חיובי. אינני יכולה לומר לכם כמה אנשים

 מתקשרים אלי, הם רוצים לטפל במתח שלהם, אבל אז אין להם זמן לקבוע את הפגישה.
 אתם יודעים זו הראייה הצרה. הם הופכים לעצבניים, חרדים, לא מסוגלים להירגע, חשים

 מוצפים. וכמובן מתחילים לחוש בדידות ומנותקים מכיון שהם יודעים והסביבה משדרת להם
 שאי אפשר לדבר כל הזמן רק על מה שעובר עליהם. הרי לאנשים אחרים אין את התחושות

 הללו.
 

 מתח והשפעותיו

 מתח כרוני מתחיל להוביל לחרדה. אתם מתחילים ממש  לעורר במוח ובגוף שלכם מצבי
 חרדה מכיון שאתם כה מוצפים במתח. חלק מהסימפטומים של חרדה הם: דאגה תמידית,

 תחושה שדאגותיך מעבר לשליטה שלך, "אני לא יכולה להפסיק לדאוג לגבי הבן שלי,
 מנטלית הוא חולה או שהוא אלים. איך בכלל אפשר שאפסיק לדאוג לגביו?"

 
 במושגים של מחשבות, לא משנה מה תעשו, "ּבום" אתם היישר חוזרים למצב מתוח. אי

 אפשר לסבול שינוי. (כלומר, אם כעת המצב רגוע יחסית, המוח ימשוך חזרה לכיוון הדפוס המוכר, הערת
 העורכת).

 
 חוסר! בהרבה מהזמן חווים תחושה של חוסר. חוסר יכולת להירגע, חוסר יכולת להתרכז.

 אפילו לקום להדיח כלים לאחר הארוחה מרגיש "יותר מדי עבורי" או לבשל ארוחה מרגיש "
 יותר מידי", תחושה של הצפה. אינכם יכולים עוד להתקשר לביה"ס מבלי שהלב שלך יתחיל
 לדהור. זה קורה בשלב החרדה או בזמן הנסיעה בקרבת ביה"ס וכל זאת מכיון שהיו כל כך

 הרבה בעיות בביה"ס.
 הפרקים בגוף מתחילים לכאוב בגלל כל הלחץ שעובר דרך הגוף שלך. אתם מתחילים

 לסבול מכאבי בטן ושילשולים.
 זיכרו, ייתכן שאתם חווים את מה שתארתי מאחר ואינכם מתורגלים בויסות עצמי ומנהלים

 כך (באופן לא מוצלח) את המתח שלכם ושל ילדיכם. לילדים זוהי חוויה מוכרת המעניקה
 להם תחושת חיות וקרוב לוודאי שזו המציאות שמכירים מאז שנולדו.

 
 לגבי חרדה, עליכם לזכור שדברים לא צריכים להיות ענקיים בכדי לעורר חרדה. צילצול
 הטלפון יכול לגרום לכך, מכיון שפיתחת התניה שהמשטרה מתקשרת או משהו שלילי,

 המנהלת מתקשרת להתלונן לגבי הילד שלך.
 תופעות של חרדה כמו סחרחורת, נשימה מוגברת, דפיקות לב, לחץ דם, כאב חזה וכל מיני

 עניינים. כעת אתם סובלים מחרדה, יש לכם מתח ואתם עלולים להגיע לדיכאון.
 

 אני מבקשת שוב שתזכרו שזה לגבי שניכם - את/ה וילדך. אם אתה כהורה אינך מווסת
 באופן עצמי אתה עומד לחוות את התחושות שפירטתי קודם. גם ילדך קרוב לוודאי חווה

 זאת ברמה הפיזית. כחלק מהישרדות הם לומדים להציג חזות אחרת (כאילו אינם במתח).
 אך בתוכם כל התופעות הללו מתרחשות ומהוות טריגר להתנהגויות השליליות.

 סימפטומים של דכאון - בקרב ילדים לעיתים קרובות דכאון מתבטא בעצבנות. זה הכעס
 הכרוני שאנו רואים. בהמשך ייתכן ויפסיקו לתפקד. דכאון צריך להיות נוכח למשך תקופה
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 פרק 2: ויסות עצמי רגשי

 כדי שיהיה מאובחן. במקרה של דכאון חמור יהיה אובדן אנרגיה, חוסר יכולת להתרכז, שינוי
 במשקל (מעלה או מטה), מחשבות "את יודעת למה אני חי? החיים אינם הנאה עבורי, אולי

  עדיף שאמות".
 

 תופעות נוספות שייתכנו: חוסר שינה, עודף שינה, חוסר יכולת להתרכז, חוסר גילוי עניין.
 באמת חשוב להעריך על בסיס קבוע כשיש ילד שבאופן קיצוני משתולל, ילד שאין לו ויסות

 עצמי רגשי, חשוב שתבחנו דכאון לגבי כולכם - לגביך, הילד ויתר בני המשפחה. דכאון אינו
 הדבר הראשון שאנשים חושבים לגבי ילדים משתוללים, אבל בכל זאת הייתי רוצה שהנושא

 יוערך בקביעות.
 

 יישום בבית

 מה אתם עומדים לעשות לגבי כל מה שקראתם עד כה? ובכן הדבר הראשון שעליך להרהר
 לגביו הוא האפשרות שקיים דכאון. לדעתי לגבי הילד המשתולל והילד בעל הצרכים

 המיוחדים, חסרי היכולת להרגעה עצמית ובנוסף אתם שמאבדים את היכולת לנהל מתח,
 שימרו במחשבה שיתכן וקיים גם דיכאון בסיסי בנוסף לכל.

 עכשיו אחד הדברים שקרוב לוודאי הם הטובים מכל עבור ילדים עם דכאון, חרדה, מתח וכל
 מיני.. זהו תירגול וזה הדבר הקשה ביותר לעשות. במיוחד אם גם אתם בדכאון. אם הילד
 שלכם משתולל והוא בעל צרכים מיוחדים זה עשוי להיות מאד קשה למצוא עבורם מקום

 לתרגול. ייתכן ותגלו קושי או שכלל לא תצליחו לצרפו לשום מסגרת.
 אבל אם תהיו יצירתיים, אם תמצאו דרך, אם תהפכו זאת לעדיפות, אם תבינו שהעניין אינו

 רק להראות טוב: אנו עוסקים בהישרדות, מדובר ביצירת מסלולי ניירונים במוח של ילדכם
 ולא לאפשר למסלולי הניירונים הבריאים שלכם היהרס. כשתבינו שמדובר ביצירת ויסות

 עצמי רגשי תצליחו למצוא את הזמן לעשות זאת.
 

 קדימה תנועה

 זה לא חייב להיות במינונים גבוהים. 10, 15 דקות, 30 דקות ביום יהיו הטוב ביותר - עבור
 איזו שהיא תנועה. אתם זקוקים לתנועה בכדי לנהל את הקורטיזול שמרווה את המוח שלכם

 ושל ילדכם.
  עליך לקבוע לעצמך גבולות מוצקים לגבי מה שתעשו ומה לא תעשו. רבים מההורים
 המאמצים, (אתם עומדים לכעוס עלי ותחשבו שאני מכלילה מה שאני אכן) אך הורים

 מאמצים רבים שאני פוגשת רבים עושים הרבה מאד מעל ומעבר.
 אתם יודעים הם מנסים להיות מעורבים בחיים של הילד בביה"ס. ייתכן ואתם עדיין עובדים.

 אתם מנסים לשמור את הילדים שלכם מעורבים בכל מיני דברים. בנוסף יש את כל הפגישות
 הטיפוליות. יש לכם/להם פגישות עם רופאים. את כל סוגי הדברים שילד בעל צרכים גבוהים

 דורש כתמיכה.
 

 ההורים מתנדבים בכל מסגרת בה הילד נמצא, פשוט כדי שיוכלו להבטיח שהילד ישרוד
 שם. אולי הצופים לא יאפשרו לילד להשתתף בצופים, אלא אם כן אתם תהיו שם. אם כך
 גבולות (עבורך) הם באמת באמת חשובים. תתבוננו מה באמת עליך לעשות בחייך שלך,

 בחיי ילדך והגבולות שלך עם ילדך. אתה לא צריך שהילדים יצעקו עליך. אני יודעת שאין לך
 שליטה מה יוצא מהפה של הילד שלך כשהם חסרי ויסות עצמי, אבל אתה יכול לשלוט על

 ההחלטה - בין אם תישאר או לא לעמוד בחדר ולאפשר לכך לקרות.
 

 תירגול

 בנוסף, עליך לתרגל מדיטציה. יש כיום מחקרים כה רבים המוכיחים כמה חשובה מדיטציה.
 יש כמה תרגולים (בחינם) באתר שלי. אתם יכולים להוריד למחשב תרגולים מדיטטיביים.

 הם קצרים. אחד מהם מכונה
 "השקיטו את הקופים". הוא נמצא באתר שלי Hazardous Parenting הורות מסוכנת. זו
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 פרק 2: ויסות עצמי רגשי

 מדיטציה מאד קצרה ואתם יכולים לתרגלה במצבים שונים.
  התירגול יזרים חמצן למוח שלכם ויפוגג את הקורטיזול. אני מעבירה אותה לילדים כל הזמן.

 זהו חלק מהתהליך שהם עוברים בלימוד ויסות עצמי. הם באמת אוהבים את זה. מדהים
 איך הם מגיבים למדיטציה. הם יודעים שלאחר מכן הם חשים טוב יותר לכן הם שמחים

 לעשות זאת.
 

 שיתוף

 אני מאד ממליצה לכם לשוחח עם אדם נוסף, אנשים אחרים. אל תעברו זאת בבדידות.
 הגיעו - היפגשו עם הורים מאמצים אחרים. הבטיחו - וודאו שאתם מגיעים אל קבוצה

 בריאה. אינכם רוצים להיות מעורבים בקבוצה המאשימה את הילדים. זה קורה ואייני
 שופטת אנשים אלו.

 אתם יודעים החיים קשים כשהמשפחה שלך חשה שהמצב כפויי טובה זה עלול לקרות
 (שהמשפחה תגיב כך). נסו לדבוק באנשים שהם פרואקטיביים ושמעוניינים לתמוך בך

 (ולקבל ממך תמיכה) על כיצד לנהל את הרגשות שלך ושל ילדך.
 

 יוגה זה מצוין. ביופידבאק זה מצוין. נוירופידבאק זה מצוין. EMDR זה מצוין. טיפול קוגנטיבי
 התנהגותי. המועדף עלי הוא לחיצות EFT. זה פשוט, קל ללמידה. אתם יכולים לעשות זאת
 בכל מקום ובכל זמן. זה אפקטיבי. זה ממש ממש לא יקר, אם אתם עושים זאת בעצמכם זה

 לא יעלה בכלל.
 התירגול "השקיטו את הקופים". הוא באמת תירגול נחמד.
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 פרק 2: ויסות עצמי רגשי

 אתם המורים של הילדים לויסות

 הדבר החשוב כאן הוא לזכור שאתם חייבים ללמד את ילדיכם כיצד לבצע ויסות עצמי.
 הם לא יפנימו את התהליך בקלות ובמהירות כפי שהיה קורה בשנת חייהם הראשונה.
 עליכם יהיה להבין שהם אינם מתנגדים לניסיונות שלכם להרגיע אותם. הם פשוט לא

 מסוגלים להגיב. מסלולי הניירונים שלהם פשוט אינם מחוברים ואינם עובדים יחד עדיין.
 יקח להם זמן. הדבר המסוים שיעבוד עבורך, הביופידבק או הנוירופידבק או כל תרפיה

  להפחתת מתח תסייע גם לילד. אנחנו כבני אדם פשוט לא מצטיינים בניהול מתח.
 

 מערכת שחרור הקורטיזול התפתחה בתקופה קדומה של המין האינושי ובזמנו היה ברח או
 הילחם. היה עליך להתמודד - נלחמת בנמר או שברחת ממנו. ישנם תאורתיקנים הטוענים

 כעת שזהו המבנה הגברי.
 לנשים לטענתם היה צורך לטפל או להתיידד tend or befriend מכיון שהבחורים היו שם
 בחוץ בציד והם יכלו להילחם או לרוץ, אבל עבור נשים שהיו בביתן במערות, על העצים או
 היכן שהתגוררו ותמיד היה תינוק גדל בתוכנו או תלוי עלינו ולכן לא יכולנו להילחם או לעוף

 משם ולכן נשות האדם נטו לטפל ולהתיידד.
 

 כך שהם ניסו להפחית את המתח באדם המתקיף ע"י יצירת קשר עימו בדרך כלשהיא: ע"י
 התרפסות, קורבנות, באמת. זוהי אני חושבת הכללה רחבה מאד לומר שגברים יגיבו בדרך

 מסוימת ונשים באחרת, אבל כנראה שיש בכך אמת מסוימת. אני חושבת שעלינו להתבונן
 בכך.

 
 בנוסף קיימת תגובת הקיפאון Freeze, להפוך למשותק לגמרי - לא מגיב-קפוא. המציאות

 היא שאם נהפוך למאוימים, ע"י ילד הכועס או צורח באופן תמידי ומתנגד לכל מה שאנו
 כהורים מנסים לעשות לא תהיה אפשרות לפוגג את הקורטיזול. אלו מצבים בהם לילד אין

 את הדרך ולנו אין את הדרך (לצאת מהמשבר). (הקיפאון Freeze היא דרך הישרדות
(Fight, Fly, Faint נוספת לתגובה בנוסף לאחרות שהוזכרו 

 
 כל הדברים שעברתי אתכם עליהם יעבדו עבורכם אם תעשו אותם והם גם יסייעו לילדכם.

 
 (התרגילים והתהליכים שתוארו יסייעו לכם ללמד את ילדכם לשחרר מתח בגוף, הערת העורכת). נסו

 לעשות זאת יחד איתם. אם אתם עומדים לתרגל אולי אתם וילדכם יכולים ללכת יחד, לטייל
 עם הכלב ביחד בערב.

 אתם יכולים לשחות יחד פעמיים-שלש בשבוע. אלו פשוט הצעות שונות בכדי לגרום
 לקורטיזול לנוע מהמוח החוצה אל הגוף וממנו החוצה מכם.

 זה יצא דרך הזיעה, השתן והוא פשוט יתמוסס.
 עליך לפעול בנושא. עליך לזכור שהמשימה העיקרית שלך כהורה מאמץ חדש וכהורה
 מאמץ בתוך התהליך היא ללמד את ילדך לנהל את רגשותיו. זה הדבר הקשה ביותר

 שעליהם לעשות וזה הדבר הקשה ביותר שתצטרכו לעשות עימם. אך, זה אפשרי.
 היעזרו בדברים שציינתי או כל מה שתעזרו בו, הזרימו חמצן למוח שלהם ולמוח שלכם.

 תנו לכך זמן, כך שהמוח יתחבר מחדש ושהנוכחות הפיזית שלכם לא תפעיל את
  תגובתם לאיום. המוח "יתחבר" במשך הזמן.
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 פרק 2: ויסות עצמי רגשי

 תרגול שהוצע בפרק
 תנועה, מדיטציות, הקישורים בתחילת הפרק, הניעו את הקורטיזול החוצה, נישמו!

 

 תמצית תוך הספרון
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 פרק 2: ויסות עצמי רגשי

 הדגשים שלכם
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