
 פרק 8: לחישות למוח

 הפרק הינו מתוך הספר אימוץ - מה שעליך לדעת
  ד"ר ברנדה מקרייט

 הספר מבוסס על הקורס המלא בוידאו.
 הדרכות המקצועיות אלו הן חלק ממערך פעילותו של מיזם

  האימוץ,
 מרכז ההדרכה האינטרנטי של הקהילה.

 קישורים חשובים:
 

/http://adoptionwisdom.com האתר מרכז ההדרכה האינטרנטי 
 

 פייסבוק (סמנו 'עוקב/ת')
/https://www.facebook.com/AdoptionUniversity 

 
https://www.youtube.com/user/ChildAdoptionIsrael/videos יו-טיוב 

 
/http://realmummy.com אמא אמיתית': בלוג אישי' 

 
   קיבלת הקובץ מחבר? קישור לרכישת עותק משלך  לרכישה

 כולי תקווה שידע זה, הבנתו ובעיקר יישומו יסייעו להבאת שמחה, בריאות
 ומשמעות למשפחה שיצרתם

  באהבה,

  שרונה דוכנה,
 מייסדת מיזם האימוץ

 דוא"ל
Programs@AdoptionWisdom.com   
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 פרק 8: לחישות למוח

 פרק 8: לחישות למוח
 

 תקציר

  נושא מרכזי:
 כיצד טיפוח עצמי של המוח יכול לסייע להורים להסתגל למתחים הכרוכים

 בגידול ילדים מאתגרים.

  קהל יעד
 הורים החווים מתח מגידול ילדים עם התנהגויות מאתגרות.

 מיקוד
 

 להסתגל לאימוץ משמעו לא רק הוספת ילד למשפחה, התהליך כרוך בלמידה
 כיצד מוחו של הילד הושפע מהחוויות שקדמו לאימוץ ואיך מוחו של ההורה

 הושפע ואף השתנה כתוצאה מההתנהגויות של הילד.
 

 השפעה על המשפחה
  

 מוחו של הילד מאותגר מהבחינה התפקודית והמבנית ע"י החוויות המוקדמות
 שעבר. באופן משמעותי גם מוחם של ההורים והאחים השתנה ע"י העימותים

 הכרוניים ושאר האירועים שעולים. השינויים מתבטאים בהתנסויות רגשיות
 שליליות ובעימות.

 קריאה ותרגול - תוצאות צפויות
  

 א) להורים תהינה אסטרטגיות לטיפוח עצמי ובריאות המוח.
 ב) להורים תהיה אסטרטגיה להשפעה על בריאות המוח שלהם ושל ילדם.
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 מושגי יסוד
 

 הספר משפחות חדשות תסריטים ישנים, בהוצאת 'אח'
 מדריך לשפת הטראומה וההתקשרות במשפחות מאמצות

 קרוליין ארצ'ר וכריסטין גורדון
 

  הקדמה ותוכן עניינים קישור●
 אבני הבניין הבסיסיות של המוח קישור●
 מוח - קשרים חיוניים קישור●

 

 ויקיפדיה, המוח - איברים ותפקוד, שרטוטים
 מומלץ להבין מושגים הנוגעים ומפורטים בהסבר על

  'מבנים בעומק המוח הגדול'. קישור
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 הכנה
 

Quiet the Monkeys מדיטציית 
 'השקיטו את הקופים' ד"ר ברנדה מקרייט

 כולל תירגום לעברית קישור
  מקורית קישור

 
 בפרקים 1 ו-2 נמצאות הדרכות העשרה להבנת המוח ותפקודו

 מומלץ לעבור עליהם שוב:

 מרכז סגול למוח ותודעה, סרטוני הדרכה:

  המוח בדיאלוג עם הגוף - על המערכת ההורמונלית
https://youtu.be/sw7uhAw8AuY 

  ההשפעה של סטרס על התפתחות המוח
https://youtu.be/anHVP3GEAtI 

 כשפוגשים דב ביער - על התמודדות עם מצבי לחץ
https://youtu.be/qtLQXP_txJU  

 

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

 תיאוריית ההתקשרות עם הדגשים למערכת החינוך,
 פרופ' מריו מיקולינסר

https://youtu.be/0eACwhAw4cE 
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 פרק 8: לחישות למוח
 

 תרגמה: נילי גולדשטיין, אימצה שני ילדים

 
 התרגום שלפניך מבוסס על ההדרכות בקורס הוידאו 'אימוץ-מה שעליך לדעת' שמוצע במיזם

 האימוץ. השתדלנו לשמור על רוח השיחה ובעיקר לדייק במסרים.
 
 

 חיווט המוח

 בפרק מס' 8, נלמד 'לחישות למוח' כדי לחווט מחדש את המוח של
 הילד. זה נשמע קצת יומרני, לא? כאילו שתוכלו פשוט להיכנס
 לשם ובאופן פלאי לקשור הכול מחדש ולעשות סדר. טוב, אני
 מודה שאין זה כל כך קל כמו שזה נשמע. זה אולי אפילו בלתי

 אפשרי. אבל ישנם דברים שתוכלו לעשות כדי ליצור שינוי מנקודת
  מבט נוירו-ביולוגית. ואלה דברים פשוטים, לא כולם קשים.

 תחילה בואו נדבר מה קורה אצל הילד שלך. חלק מחומר זה יהיה
 חזרה על מה שדיברנו בפרקים הקודמים בעניין התקשרות,

 הפעלה והעברה. ממש חשוב שנבין זאת בקהילת האימוץ. לכן,
 אני עומדת שוב לשפוך הכל החוצה כי הדבר ממש חיוני.

 
 אני חושבת שאחד הדברים הראשונים שאנו צריכים להבין הוא

 שכל מה שהילד שלנו עבר לפני האימוץ הם דברים שנפש האדם
  אינה מסוגלת ואינה בנויה להתמודד איתם באופן בריא.

 
 כך הילד שלכם עבר דרך מודל "הילחם! ברח! קפא!" או במודל

 "שרת והתחבב" כדי להתמודד עם המתח. יש לי תרשים של אזורי
 המוח ותפקידיהם. התרשים נועד להסביר את תגובת הפחד מכיוון

 שזו החוויה החזקה שילדכם חווה. אם הם נאלצו להימסר ולחוות
 אימוץ, ובמיוחד אם בגיל מבוגר יותר (בניגוד לאימוץ מתוכנן של

 מסירת ילד מיד עם לידתו), ארעו להם כל כך הרבה חוויות שגרמו
 למוח שלהם ליצור קישור של פחד. אין זה קישור מתוך שמחה,
 מתוך תמיכה הורית חיובית או מתוך תזונה נפלאה, או חיבוק.

 
 

 מתח ואיברי המוח

 אתם יודעים שיש לנו מוח מאוד עסוק. האיזורים העיקריים
 הפעילים אצל הילדים שלנו, לפני האימוץ וגם אחרי שהגיעו
 לחיקנו, הם האמיגדלה וההיפוקמפוס, שהם מערכת המתח

 STRESS, כולל ההיפותלמוס. חלקים אלו עובדים במשותף כדי
 לאחוז בפחד, בחוויות השליליות שהילד עבר. הסיבה לכך היא כדי
 להכין את הילד לחוויות השליליות הבאות. כדי לאפשר לו לשרוד.
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 אבל, כמובן, המוח מקבל זאת ולכן מתרגם את האירועים שקורים
 כאיום (גם אם הם חיוביים) ומפעיל את מנגנון הפחד שוב.

 
 ההיפוקאמפוס רושם את פרטי האירוע, כל מה שקרה: מעברים,
 שינוי מטפלות, הזנחה… הכול. הוא רושם הכל ואז ה-אמיגדלה

 מאחסנת את המידע וכך כל מה שמתרחש, אשר דומה, ולו באופן
 מזערי, לחוויות שעברו על הילד, ייצור בעיה. זה מסביר, למשל,
 למה מעברים קשים לילד. האמיגדלה "למדה" לקשר כל סוג של
 שינוי בשגרה, בסביבה, או באנשים, אפילו מעבר מחדר לחדר,

 כמשהו שיש בו כדי לעורר חרדה מפניו. לאמיגדלה יש קושי
 למידה. היא יכולה ללמוד איך להגיב במהירות לדברים: במהירות

 ל-פחד, במהירות לשינוי, במהירות לשלילה. היא למדה זאת מאוד
 בקלות ובמהירות וזה טבוע בה. לעומת זאת קשה מאוד לשנות

 את ההטבעה הזאת. קשה לעשות את השינוי כך שהתגובה תהיה
 מרוסנת, פחות פראית ובתדירות פחותה.

 
 

 נוירוני המראה

 יש לנו גם את נוירוני המראה, אותם כבר הזכרתי מספר פעמים.
 הם, אתם זוכרים, תאי העצב ברחבי המוח, בעיקר באונות

 הקדמיות והקודקודיות, המופעלים כאשר אנחנו צופים במישהו
 אחר עושה משהו. יש להם תפקיד חשוב בתהליך הלמידה, והם

 גורמים למוח שלנו, או לפחות מנסים לגרום למוח שלנו להיות
 תמונת מראה של האדם איתו אנו נמצאים. הילד התחיל עם

 ההטבעה המוקדמת ביותר של תאי העצב כמראה להורה
 (המוליד) הכאוטי, המיואש או אולי אגרסיבי מדי, נסער מדי.

 שיטות ההתמודדות הופעלו מוקדם בחיים. נוירוני המראה היו שם
 כדי לקלוט, אבל ההתנהגות של הורה אחראי לא היתה בנמצא כדי

 לטעון אותה (בתוכנה החיובית).
 

 כך שהמצב הוא שהאמיגדלה בעלת פעילות יתר, המפעילה
 "אזעקות" אצל הילד כל הזמן, וגורמת לו לחיות בחרדה. וכעת,

 כהורה, אתה צריך להצליח למצוא דרך אחרת אל הילד, כדי שיוכל
 לקבל את האהבה והטיפול המסור שלך, במקום לדחות אותה.
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 מבט פנימה - מהם כפתוריך?

 אבל, קודם נלך לאן שאנחנו תמיד הולכים: מהם ה"כפתורים"
 שלך? זה תמיד אודות ההורים. אנחנו זה כל מה שיש לילד.

 אנחנו כל מה שיש לכל ילד מלידתו ועד סוף ילדותו. יש להם רק
 את דמות ההורה בחיים. אז כדאי שתתבונן בעצמך ותיתן את
 הדעת איזו מהתנהגויות הילד מפעילה אותך, מעוררת אותך

 ובאיזה אופן. מה גורם לך, לדוגמא, להגיב באופן שלילי. אולי לא
 תוכל לשנות אותן, אבל תוכל לפחות להיות מודע להן. תוכל לראות

 מה מפעיל אצלך את מנגנון "פחד! ברח!" או כל מנגנון אחר
 במוחך, איך אתה מתמודד עם דברים, מה מכעיס אותך.

 
 

 השינוי הנדרש

 בנה לך תוכנית, מראש, איך להתנהג כאשר "הכפתורים" שלך
 הופעלו. אם לא תוכל לעצור את אותם "כפתורים", תוכל לפחות

 לנהל אותם. אתה המבוגר האחראי. זה תפקידך.
 

 תוכל להשתמש בנוירוני המראה של המוח שלך כדי לעקוף את
 אלה של הילד. אין הכרח שתהיה מופעל, נגרר למצבי הרוח שלהם
 כל פעם. תראה מה אתה יכול לעשות כדי לגרור אותם למצב הרוח

 שלך. אני חשתי בכך כל פעם שאחד מילדיי, שהוא כעסן גדול,
 נכנס לחדר או אפילו כששמעתי את קולו, מיד התכרכמו פניי

 ונעשיתי מתוחה. הרגשתי את המתח בכתפיים, בלסת. יום אחד
 "ירד האסימון": מה אני עושה? אין פלא שהקטנצ'יק הזה אף פעם

 לא רוצה לראות אותי או להיות בקרבתי באופן שמח, בגלל שתמיד
 קיבלתי אותו בסבר פנים חמור והבעת פנים לא נעימה. כך,

 במקום להתרכז ב"תיקון" הילד שלי, התרכזתי ב"תיקון" עצמי.
 ניסיתי בדבקות, ולא תמיד הצלחתי, אבל בהחלט ניסיתי שוב
 ושוב, עד שהגעתי לפחות להבעה ניטרלית על פניי ולרגיעה.

 הנחתי לגופי להיות רגוע. וכשאני יכולה, וזה רוב הזמן, אני פותחת
 כל מפגש עם ילדי בסבר פנים ידידותי: מבט של עניין, או

 חמימות, או אכפתיות. זה תרם לשינוי משמעותי בדינמיקה של
 היחסים בינינו. אתם מבינים שזה בעצם הפך אותי לטובה יותר.
 אז, אולי, אפילו אם זה לא יצליח לשנות את זעמי, זה ישנה אותי

 כך שלא אהיה כל כך לחוצה, או פגועה, או חלק מדינמיקה שלילית
 המתרחשת לעיתים בינינו.

 
 מטפל שמבין מוח

 מצאו לכם מטפל שיודע ומשתמש במדעי המוח. ברור לכם שיש
 המון מטפלים ורק מיעוטם מתבססים על הידע המודרני במדעי
 המוח. פסיכולוג בשם ריק הנסון אומר: "כמה פעמים עליך לגרום
 למטופלים שלך להחליק, או לבצע גלגולים בגיהינום?" אני ממש
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 פרק 8: לחישות למוח

 אוהבת את זה, כי בהרבה שיטות טיפול מסורתיות, בעיקר אלו
 שאני התחנכתי עליהן בתחילה, המטופלים צריכים לדבר, לדבר
 ועוד לדבר, על כל הדברים הנוראיים שקרו להם. למעשה יש כל

 כך הרבה שיטות טיפול, שאין צורך לחזור על כך. מה שאנו יודעים
 עכשיו הוא שכל פעם שאתה מדבר על זה אתה נועץ את זה

 יותר עמוק במעגלי תאי המוח שלך.
 

 עכשיו, אין הכוונה לומר שהילד שלך שלא ידבר לעולם על מה
 שעבר עליו. כמובן שהם צריכים לדבר על כך. וגם אין בכוונתי לומר

 שאתה לעולם לא צריך להיפגש עם מטפל הנותן לך לדבר על מה
 קרה לך היום עם ילדך. אך העבר אינו צריך להיות נקודת המוצא

 או המוקד. בחר, אם כן, גורם מטפל היודע אודות שינוי עצבי
 (נוירולוגי), אשר מתבסס על תיאוריה של התקדמות לעומת

 דשדוש חוזר ונשנה בעבר.
 

 אחדות משיטות הטיפול העכשוויות המבוססות על מדעי המוח,
EMDR, ואין מדובר בכולן, כאלה שהזכרתי כבר קודם כמו 

 Tapping, נוירו-פידבק, ביו-פידבק, כל שיטת טיפול המערבת את
 המוח היא ממש שימושית. כך מרביתן של שיטות הטיפול

 מבוססות-גוף הינן ממש מצוינות. פסיכותראפיה דינמית
 התפתחותית היא מעולה. יש לא מעט שיטות כאלה בשוק. כמו

 שציינתי, רצוי לוודא שמדובר בחיווט מחדש של המוח, לא בהרצה
 חוזרת של הצרות.

 
 יותר פעילות, יותר נשימה, יותר חמצן - פחות מתח

 השג לעצמך, ולילדך, יותר חמצן. חמצן הוא דבר נפלא כדי
 ל'דלל' קורטיזול. קורטיזול הוא הורמון המתח. הוא ההורמון

 שהאמיגדלה, כאשר היא נדלקת ומפעילה את פעמון האזעקה
 שלה, הקורטיזול מציף את המוח. כאשר זה קורה חלק מהמוח

 מושתק (קורטקס תת-קדמי). כלומר החלק במוח שמפעיל היגיון
 מושתק, (חלק זה אחראי על) חשיבה לעומק על דברים כדי להגיע

 לתוכנית. כך שאם תוכל להכניס קצת חמצן לשם, תוכל לעשות
 קצת יותר חשיבה הגיונית ולרדת מההר הגבוה של הקורטיזול. כדי
 לאפשר לקורטיזול לזרום, צעד לעתים תכופות. אם אתה יכול, אם

  יש לך זמן, פעילות גופנית אירובית, ביופידבק, יוגה.
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 פרק 8: לחישות למוח

 
 תירגול מדיטציה, דיבור ועידוד

 גם אני, באתר האינטרנט שלי "הורות מסוכנת", מציעה MP3 או
 תוכן אחר להורדה, תרגילי נשימה, במיוחד אלו המכונים "השקט
 את הקופים". תרגילים אלה אורכים רק 2-3 דקות. מומלץ ללמוד
 אותם. זוהי דרך מהירה להתחמק כאשר אתה נעשה כועס מדי,

 עצבני מדי. גם ילדים אוהבים ללמוד ולתרגל אותם. הם משתמשים
 בהם בקלות ונהנים מכך.

 
 זכרו גם שעליכם להעניק הרבה פרסים מילוליים. אנחנו ממש

 טובים בביקורת וייתכן שזו דרך הטבע שההורים מבקרים את
 פעולות הילדים, אבל הילדים המאומצים שלנו כבר חוו מספיק

 נסיבות חיים, כך שחלק מהשינוי הרצוי במוח הוא להכניס מסרים
 חיוביים. זכרו גם שילדים שחוו טראומה, ילדים עם תסמונת

 אלכוהול עוברי (FASD) וליקויים מוחיים אחרים, אינם לומדים
 היטב מינסיון החיים שלהם. לעולם לא הייתי מציעה שלא תתייחס

 להתנהגויות שליליות של ילדך, אבל וודא שהשבחים שאתה
 מעריף עליו יהיו רבים יותר מהעונשים. לעיתים זה קשה. קשה
 למצוא משהו טוב לשבח, אבל מיצאו! זה ממש חיוני. (בעת מתן
 משוב חיובי) המוח מייצר דופאמין, ההורמון שמעניק הרגשה

 טובה. התהליך עשוי לשנות במהירות את הדינמיקה בינך לבין
 ילדך.

 
 הפתיעו את המוח. הבחינו בכל דבר טוב שקורה. אתם יודעים

 ככה פתאום הביאו משהו טוב. מיצאו כמה שיותר דרכים כדי
 שהילד הזה ידע שהוא אדם טוב. לעיתים זה קשה כי לעיתים
 אינכם חשים שהם בני אדם טובים. אני לגמרי מבינה את זה.

 לעיתים תרגישו שאתם אינם אנשים טובים בדרך בה אתם
 מתנהגים כהורים. שלבו את החיוביות היכן שניתן.

 
 השגח על טון הדיבור שלך. צעקות לא משיגות משהו טוב. הילד
 'יסגור' את עצמו כאשר צועקים עליו. כשאתה צועק אתה 'תסגור'

 את החלקים החושבים של המוח שלך. אם הילד צועק עליך, עליך
 במיוחד מוטל להיות מודע לתאי המראה שלך, כדאי שלא תיגרר

 להשתתף בהתנהגות הזאת.
 

  בחרו מתי להציב תנאים. זה הכול: פשוט לבחור מתי.
  האם מצב זה מצריך ביקורת?●
  האם הכל שווה את הביקורת?●
  האם כדאי להעלות ביקורת היום?●
  כמה פעמים כבר ביקרת את הילד היום?●
 אל תוסיפו ביקורת יותר ממה שאתם בעצמכם יכולים●

 לסבול, או להסתדר איתה (אם היו מעבירים אותה עליכם,
 דמיינו).
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 פרק 8: לחישות למוח

 
 לייצר הצלחה

 אתם חייבים לייצר הצלחה בחייך ובחיי הילד שלך. אלוהים, זה
 ממש קשה לפעמים! אבל הילד חייב לחוש זאת בעצמו, כמישהו

 שיכול להגיע להישגים. מיצאו תחומי עניין, פעילויות. חלק מהילדים
 שלנו, כמו אחד מילדיי שבגר ומצליח מאוד בחייו, אבל בנקודת זמן

 בחייו שבה לא הצליח, הגיע הביתה עם מספר ניקובים בפניו
 (פירסינג). אני יודעת שהעויתי את פניי כשראיתי אותו. זה היה

 כמעט מפחיד, וגם ראיתי שהיה לו כאב רגשי מאחורי המעשה, וכל
 זה השתקף בהבעת פניי. מה שהוא אמר לי אז היה: "מה את

 חושבת על זה, אמא?" לא יכולתי לענות מהר, כי ניסיתי לחפש
 במוחי משהו לומר שלא יהיה כל כך שלילי. שום דבר חיובי לא

 מצאתי. הוא אמר: "לפחות הראש שלי טוב בשביל משהו".
 חשבתי, אוי, ממש פספסתי כאן משהו בלעזור לו למצוא דברים
 בהם הוא טוב. למזלנו, הצלחנו בכך. הוא מצליח היום. אבל זה

 היה המקום בו נמצא אז. הוא היה זקוק לעזרה. יותר ממה שקיבל
 ממני, כדי לראות את עצמו כאדם טוב ומצליח.

 
 לפני שלוקחים מהם, תבינו

 חלק מה"תוצאות" (הכוונה ליישום תוצאה למעשה של הילד) בהם
 תשתמשו יכללו אולי לקיחת דברים מהילד או איסורים מסוימים.

 זוהי דרך תקפה לחינוך, אבל עבור רבים מילדינו המאומצים,
 כאשר אנחנו לוקחים מהם חפץ אהוב, כל מה שהם עושים זה

 להסתגר. הם רגילים לאבד דברים. יש להם מיומנות ומנגנון
 הישרדות למצב שאין כלום. לכן אני ממליצה לחשוב פעמיים אם

 אכן עונש כזה ישיג את המטרה, או יהיה בעל השפעה כלשהי.
 

 מגע

 נסה לפתוח את רוחו של ילדך כלפיך. גע בילד בכל דרך שניתן
 לגעת בו. זה עלול להיות קצת בעייתי. אתה יודע, יש ילדים

 שנכרכים בך בדרכים שאינן ממש נוחות, או אפילו הולמות. ואז
 תיאלץ ליצור קצת מרחק ביניכם. לעומת זאת, ילדים אחרים לא
 רוצים בכלל שיגעו בהם. אולי הכי טוב שתוכל לגעת בהם תהיה

 לטיפה על הזרוע, בבוקר מוצלח במיוחד. אבל נסה בכל זאת
 למצוא דרך לגעת.

 
 למד את ילדך לחבק. ילדים מאומצים מגיעים לחיינו לעתים קרובות

 ללא שמץ מושג איך מחבקים. אחד הדברים המוצלחים ביותר
 שעשינו היה לתת "שיעורי חיבוק" כאשר הילדים מצטרפים

 למשפחה. זה נראה די מצחיק עבורם אבל כך מצליחים לגשר על
 פני הפער הזה. זה מסייע ליצור אפיק של מגע ומלמד איך לחבק

 בצורה הולמת.
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 פרק 8: לחישות למוח

 
 תרגלו רוגע

 
 נסו להיות רגועים. זכרו, עליכם להמשיך לנשום. לנשום עוד ועוד.

 תנו לחמצן הזה לחדור לתוך המוח שלכם. ש'ישטוף' את
 הקורטיזול. כך תוכלו להוריד את מפלס הצעקות ולמצוא קצת

 שלווה, בתוך הים הרגשי שבו אתם נמצאים.
 

 חייכו

 חייכו כמה שאתם יכולים, כי קרוב לוודאי שיהיו לכם מבטים
 נבוכים, כועסים ומאוכזבים לעיתים. ברגע שיש לכם הזדמנות

 להעלות על פניכם חיוך - עשו זאת.
 

 תזונה

 היעזרו גם בתוספי מזון. כאשר אתם בלחץ רמת ויטמין B בדמכם
 יורדת. אינני רופאה, או נטורופטית או מומחית לצמחי מרפא, כך

 שאיני מנסה לתת לכם עצה רפואית כאן. אולי תרצו לפנות
 להתייעץ עם גורם מקצועי בתחום כדי לבדוק איזה תוסף תזונתי
 יהיה המתאים ביותר עבורכם, ואולי גם עבור ילדכם, בתקופה זו.

 
 שינה

 נסו לדאוג למספיק שעות שינה. המוח זקוק ביותר לשינה. אני
 יודעת, אם אתם ממש לחוצים, ייתכן שיהיה לכם קשה לישון.

 אולם, היכולות המנטליות שלכם יסבלו מחוסר שינה. אתם עלולים
 לפתח השמנת יתר ועוד סוגים רבים של בעיות רפואיות. כך גם

 הילד שלכם. לכן, אם יש לכם בעיות של שינה נסו להוריד את רמת
 הלחץ שלכם באמצעות שיטות קיימות להפחתת לחץ ואותו הדבר

 לגבי ילדכם. שוב, אם למרות הכל, למרות התרגול הגופני,
 השיטות להפחתת לחץ, שום דבר לא עובד, דברו עם הרופא

 שלכם. אולי זה הזמן לשימוש קצר טווח בתרופות הרגעה.
 

 תרגלו שקט

 מדיטציה עשויה להיות כלי מאוד יעיל במצבים אלה. היא נותנת
 למוח שלכם קצת מנוחה ממה שמתרחש. זה עוזר לרפא את המוח

 שלכם מהנזק שנגרם מהקורטיזול. זה יסייע להרגיע את
 האמיגדלה הפעילה מדי. אתם יודעים שמשתמשים עכשיו

 במדיטציה עבור חיילי מארינס אמריקנים. נערך מחקר גדול אודות
 חיילים אמריקנים, הסובלים מאחוז התאבדויות גדול יותר מאשר
 מקרי המוות הנובעים ישירות ממצבי לוחמה. ברור שניהול הלחץ

 של החיילים האמריקנים הוא משימה חשובה ביותר כעת. קו
 ההגנה הראשון במאבק בלחץ הוא השימוש במדיטציה, והמחקרים
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  הראשוניים מצביעים על מגמה של שינוי.
 יש לי שיעורי מדיטציה קצרים באתר האינטרנט שלי בהם תוכלו

 להיעזר בחינם. ניתן למצוא מדיטציות מתפרסמות בכל מקום,
 ברשת, בספרייה ואפילו להמציא לבד. מדיטציה אינה בהכרח
 ישיבה בתנוחת לוטוס בשקט מוחלט. יש מספר דרכים לעשות

 מדיטציה. דמיון מודרך היא דרך מעולה. היעזרו במישהו כדי
 שתוכלו לתרגל מדיטציה באופן נכון. אם אינכם מצליחים לתרגל

 מדיטציה בעצמכם, מיצאו מדריך למדיטציה והיעזרו בו.

 

 
 
 

 

 תרגול שהוצע בפרק - רישמו
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 תמצית מתוך הספרון
 

 

 

 הדגשים שלכם
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  אימוץ - הקורס המלא בוידאו קישור
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