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סליחה מכל הלב
רבתי עם חברה ,היא התנצלה ,אמרתי שאני סול־
חת  -אבל זה שקר .אני ממשיכה לנטור טינה .איך
נפטרים מזה?

ד"ר צביה גרנות ,מטפלת זוגית ואישית,
בטיפ שבועי על הגשמה עצמית

ם רצית לסלוח לה וסלחת לה ,זה לא היה שקר  -גם אם את
ממשיכה להרגיש כלפיה רגשות טינה .יש כאן מורכבות
ורגשות סותרים שחשוב להבין באופן ברור .לכל אחד מאיתנו יש
כמה מבנים או רבדים של אישיות והתנהגות :ברובד הפרימיטיבי,
הקרוב יותר לעולם החיות ,אנחנו מוּנעים על ידי יצרים בסיסיים,
כמו תשוקות ,חמדנות ותאוות שליטה ,שהמשותף להם הוא חיפוש
אחר הנאה ודאגה אנוכית לעצמי .האחרים נחשבים פחות.
ברובד הזה מתקיימות גם תגובות אופייניות כאשר איני מצליח
לספק את תאוותי או כשאני מרגיש מותקף  -תגובות דוגמת כעס,
שנאה ,רצון לנקמה ותוקפנות כלפי מי שמפריע לי להשיג את
מבוקשי .כל אלה אכן קיימים במידה זו או אחרת אצל כל אדם -
אלה שרידים מתקופות קדומות שבהן המין האנושי לא היה יכול
לשרוד בלעדיהם .בעבר הרחוק המאבק לחיים היה קשה ואכזרי.
אך יש לנו גם מבני נפש אחרים ,מעודנים ואנושיים יותר ,המ־
ניעים אותנו להיות טובים ,לסלוח ,לעזור לזולת ולאהוב אחרים.
הרגשות הנאצלים האלה ,שגם הם קיימים במידה משתנה אצל
כל אדם ,מייצגים את החלק ה"אלוהי" שלנו ,חלק שאני מאמין
שבעתיד יתפוס מקום גדל והולך בקרב האנושות .בשלב זה של
הקיום האנושי ,שני החלקים האלה ,החייתי והאלוהי ,מתקיימים
יחדיו ,ומעת לעת קיימת התנגשות ביניהם.
זה מה שקורה לך :החלק היצרי הבסיסי ממשיך לנטור טינה –
והחלק הנאור והמתקדם רוצה לסלוח .כשם שהטינה אמיתית ,כך
גם הרצון שלא לנטור טינה .אין פה שקר ,אלא מורכבות וניגודים
פנימיים .כיצד מתגברים על הטינה? הדבר אינו פשוט ,משום
שאנו מתמודדים עם מבני נפש הטבועים בנו משחר האנושות,
ואין די במחשבות נאורות ומתקדמות כדי לגבור על התגובות
והיצרים הבסיסיים יותר.
עם זאת ,התגברות על הטינה אפשרית ,ואני יכול להצביע
על שני כלים עיקריים שיעזרו .הראשון הוא ההחלטה הנחושה
שאת אכן סולחת לחברתך ,ובלב שלם ,משום שכך בחרת וכך
החלטת – גם אם קיימים אצלך רגשות סותרים .את בוחרת צד
– כמו שאכן עשית כאשר סלחת ,וטוב שכך .הכלי השני הוא
הידיעה שלא כל מחשבה או רגש שחולפים בך מגדירים אותך
ושייכים לך .אני מפסיק להזדהות עם כל מה שחולף בתוכי ,כי
אני יודע שחלק ניכר מהרגשות והתגובות שלי הוא תוצאה של
היסטוריה ,של אירועי עבר ,של התרבות שבה גדלתי – אך לא
בהכרח תגובה אמיתית שלי עצמי .לעתים אני קורבן של מחשבות
ורגשות הטבועים בי ,אך אסור לי להיכבל בהם .העבודה היא
שחרור מהתניות אוטומטיות ופעולה בהווה על פי האופן שבו
אני מחליט לפעול .הזמן ירפא את הטינה.
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תם מתאימים מאוד זה לזה כי שניכם רוצים אותם דברים:
שלום ,שמחה והנאה .אבל אם שניכם רוצים אותם דברים,
למה אתם לא משיגים אותם? כי כל אחד מכם רוצה את הדברים
האלה על פי דרכו .כל אחת מאיתנו מצפה שבן זוגה יתאים
את רצונותיו לשלה .אנחנו מצפות מבן זוגנו שהשמחה ,השלום
וההנאה שלו יתאימו לשלום ,לשמחה ולהנאה שלנו.
במילים אחרות ,כל אחת רוצה שבן זוגה יאהב את מה שהיא
אוהבת .האם זו ציפייה ריאלית? כולנו הגענו אל החיים עם חלל
של בדידות בלב .אנחנו מחפשות בן זוג שיתאים בדיוק לגודל
ולצורה של החלל הזה ויסתום אותו .אבל אף אחד לא נוצר על
פי מידות החלל הפנימי שלנו.
לכן ברגע שאנחנו פוגשות בן זוג שנראה מתאים ,אנחנו
מתחילות לקצוץ במקום שבו הוא ארוך מדי ,למתוח במקום שבו
הוא קצר מדי ,לעגל את הפינות וליישר את הזוויות שלו ,עד
שיוכל להשתבץ בדיוק בתוך חלל הבדידות שלנו .רק אז נרגיש
שיש לנו בן זוג המתאים לנו.
כל עוד בן זוגנו אמור להיות החלק שסותם את חלל הבדידות
שבתוכנו ,לא נוכל לקבל אותו כמו שהוא .כל עוד אנחנו אמורות
להיות החלק שסותם את חלל הבדידות שלו ,אין לצפות שהוא
יקבל אותנו כמו שאנחנו.
בואו נכיר במציאות האכזרית :אף אחד לא יכול להתאים
בדיוק לחלל הבדידות בלבנו .בכל אחד יהיה תמיד משהו שיחרוק
בדופנות החלל הפנימי שלנו ולכן יהיו לנו סיבות לא להיות
מרוצות .אם ניפרד כדי לחפש בן זוג מתאים יותר לחלל שלנו,
גם אצלו יהיו תמיד דברים חורקים ,כי אף אחד לא נברא על פי
הצרכים שלנו.
וכך כולנו נידונות לחפש אצל מישהו אחר את החלק החסר
בלבנו ,עד שנבין שאת החלל הזה רק אנחנו עצמנו יכולות למלא.
רק אז נוכל לראות בבן זוגנו אדם בפני עצמו ,ולא סתם חלק
לא מתאים.

מנשות הכשף ב"מקבת" עד לילית במדרש
היהודי ,מטיפני אייקין של טרי פראצ'ט
ועד "אמורי אשיג אטוסה" של נורית זרחי
– אל מדורת המכשפות הרוחשת מצטרף
בגאון ספרה של אורית פיול אור "כישופים
ומכשפוטובות" ומציג את התבונה הנשית
ככוח טבע עוצמתי שבא לרפא ולחזק.
פיול אור ( )51מפרדס־חנה  -נשואה
לשי ,אמא לשלוש בנות ( 16 ,22ועשר),
שמכנה עצמה "מכשפה"  -עוסקת ברי־
פוי ובהעצמת נשים זה כ־ 20שנה .בין
השאר הקימה "בית ספר למכשפות"
ומקיימת הרצאות ,מפגשים אישיים
ומעגלי נשים .ספרה החדש כולל שי־
אורית פיול אור.
רים וקטעי פרוזה עוצמתיים ,שמע ־
בך
נמצאות
התשובות
לים על נס את כוחות הטבע האדי ־
רים הטמונים בכל אישה ,ומשרטטים מפות דרכים – עם השבעות,
טקסים וברכות  -איך להגיע ולהתחבר אליהם .הספר (להשיג באתר
 bidyuk.co.il/buy-allובחנויות עצמאיות) כולל איורים יפהפיים של אוריין
שביט ,שנופך אגדתי נסוך עליהם.
† הקדשת את הספר לסבתך יפה ,ששרדה את השואה ביערות הקפואים.
למה פתחת אותו בסיפורה הקשה?
"כי שם היסודות שלי ומשם אני מתפתחת ,מהמורשת של נשים כמו סבתא
שגידלה אותי ושל הנשים השורדות .כולנו נשים יהודיות בישראל ,בנות של
פליטות ,ולמדנו לקדש את התפקוד .לשאול אישה :מה את רואה בין השורות?
מהי תחושת הבטן שלך? זה נחשב למותרות ,פריווילגיה ,כי חשוב יותר אם
קר לך ואם יש לך כסף לשלוח את הילדים לאוניברסיטה .התרבות מקדשת
את התפקוד הגברי ,שמקדם מטרות בקו ישר ,לינארי .המורשת של המכשפות
היא בכלל לא לינארית ,היא רב־ממדית".
† סבתך האכילה אותך בכוח בילדותך .איך הצלחת להתגבר על חוויות
הילדות הקשות שעברת איתה .לא היה צורך בעיבוד ,אפילו סליחה?
"הספר לא אוטוביוגרפי .יש בו קטעים שמבוססים על סיפור אמיתי .לצדם
יש ידע שלי בכישוף ובטקסים ,מסרים שבאים ממחוזות המדבר ,הים והיערות.
הסיפור שלי הוא נקודת פתיחה .כמו ב'אודיסיאה' ,הגיבור חוזר מהמסע,
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האנשים יושבים סביבו והוא מספר' :הייתי ,הלכתי ,עברתי' ,אבל מה שחשוב
הוא מלאכת הריפוי .עברתי דברים והתגברתי עליהם ועכשיו יש בי רק הכרת
תודה .סבתא שלי אהבה אותי ועשתה כמיטב יכולתה.
"נשים יכולות לקחת נקודות כואבות מאוד ,להגיע לאזורי קצה ושם לעשות
את הטרנספורמציה .זה כמו לידה .כשאת יולדת את לא מפזמת להנאתך.
קיבלתי מתנה מסיפור חיי ומהנשים שאני פוגשת  -היכולת להכיל מנעד רחב
של רגשות ,כאבים ופחדים .הרי מה זה כישוף? לקחת את החומרים האלה ,לא
להיבהל ולהחזיק אותם מספיק זמן כדי להיות אדונית שלהם  -לנהל אותם.
"אני מלמדת נשים הקשבה .קודם כל ,הקשיבי פנימה .אני אומרת לבתי:
'התשובות נמצאות בך .דמייני את עצמך במצב כלשהו ואז תחליטי' ,אנחנו
ממהרות מדי לתת תשובות  -במיוחד למי שאנחנו אוהבות .תשובות יש מכל
מיני דיסציפלינות ,אבל מה שחשוב הוא מה טוב לך עכשיו .כנשים ,אנחנו
מורגלות לעגל פינות ,לחשוב קודם על הצרכים של אחרים .אני מלמדת אותן
לגלות את הרצונות האמיתיים שלהן".
† זה לא ההפך מהאופן שבו גדלת?
"עברתי הרבה דברים שאילצו אותי להתחבר לכוחות שלי ,אבל גם קיב־
לתי הרבה מאמא ומסבתא ,העקשנות הזאת ,לא
לוותר .נכון שיש בתוכנו כוחות סותרים .בדרך
הגברית את אמיצה או פחדנית ,חכמה או טיפשה.
אני יכולה להיות גם וגם ,והחוכמה הנשית היא
להסכים להכיל הכל".
† שלוש בנותייך הולכות בדרכך?
"כל אחת בדרכה .אם אמא וסבתא לימדו
אותי לא לעשות עניין מעצמי ,אני מלמדת אותן
ההפך .אני אומרת :מה שאת רוצה ומה שאת
חולמת ,יותר חשובים מהכל .אמרי 'אני' .את
זה לא לימדו אותנו ואנחנו צריכות ללמד את
עצמנו ואת הבנות שלנו .פגשתי אלפי נשים ,הכי
עשירות והכי עניות ,ואני חושבת שכל אישה
מתגעגעת אל הלב שלה"8 .
מערכת "לאשה" מבהירה כי המדור אינו מהווה המלצה,
והפונים אל המרואיינים בו עושים זאת על דעתם בלבד

איור :אוריין שביט; צילום :אלעד גרשגורןShutterstock/ASAP Creative ,

החלק החסר

ליאורה כוחלני

קוראים המעוניינים להפנות שאלות לד"ר אבי גריפל בנושאי רוחניות ,העידן
החדש והחיים בכלל ,מוזמנים לכתוב אליו לדוא"ל avi_gr@012.net.il

2.7.2018

111

