
 מחשבות כלליות על בעיות נפשיות

 בסקי'מרצ יו'סרגר "ד



 מבוא  
 בעיות נפשיות באופן כללי

לפני שנגע בנושא החרדה באופן •
בהיסטוריה של תחילה נעסוק ייחודי 
 נפשית באופן כלליבעיה 

 ועד " זרעה"כיצד היא גודלת מ•
 להתפתחותה המלאה

 מתוך הבנת תהליך יצירת הבעיה•

נוכל לאתר דרכים לצמצמה •
 הטבעים למימדיה



 סיפורה של בעיה נפשית

 הרעיון העיקרי שאנו נעביר במבוא•
  הוא הרעיון שבעיה נפשית•

 נבנת בשלבים הקשורים זה לזה,

 כאשר בכל בעיה נפשית גרעין•

 "אמיתי"•
 שעליו מתלבשות שכבות של  •

 סיבוכים לא הכרחיים.



 בעיה נפשית מתחילהמהיכן 

 מתחילה מנקודה•

נקודה שלפעמים היא נקודה •
 קטנה

 אך ההתייחסות המחשבתית•
 וההתנהגותית שלנו אליה

 אותה לגדולההופכת 

שונה  אפיון לנקודה הזאת •
שתתפתח  לפי סוג הבעיה 

 בסוף



נקודה קטנה התחלתית  
 להיות למשליכולה 

התקף חרדה אצל אדם המתעתד  •
 מחלת חרדהלפתח  

או קושי ביצירת קשר חברתי  •
 אצל אדם  המתעתד לסבול  

 מדיכאון

אצל מתסכול  לסבולאו קושי •
 מכור לעתיד



ומה קורה לאחר שקיים  
 ?לבעיהבסיסי זרע 

 האדם מייחס לבסיס הזה•

 משמעות מסויימת:•

  ולאחר מכם•

  חושב•

 מרגיש•

 ומתנהג•

בהתאם לפירוש שהוא נתן •
 לבעיה הבסיסית



 הדוגמא הקלסית

היא מחלת החרדה או  
 האימה



 הנקודה התחלתית כאן
 "פניקההתקף "יא ה

 הינה תופעה פיזיולוגית הכלשבסך •

 לא נעימה•

 אך חסרת משמעות רפואית או נפשית•

 "של מנגנון הפחדקלקול "סתם .•



 המשמעויות שהאדם נותן 
 :להתקף הן



רגשית המרוכבת מדיכאון  זה יוצר שכבה 
  בשלב ראשוןופחד 



 בשלב שני מתנהגים בהתאם
  ולמצב הרוח הרעלפחד 

במקרה  התעוררה ונמנעים מלבוא במגע עם המצבים שבהם •
 הבעיה הראשונית

 החרדה -התקף הפניקה  -דהיינו •

  שכבת

 הרגש

 שכבת

 ההתנהגות



 מתואספתבסופו של דבר 
 :שכבה סופית

  העצמי הירודשכבת הדימוי 



 התהליךידיעת •

 להפוכועשוי לעזור .



השלבים להפיכת  
 :הםהתהליך 

 זיהוי הנקודה  •
 התחלתית.

 זיהוי הגורמים  •
 המנפחים.

 הגדרה מחדש של  •
 גרעין"ה."

 והפיכת התהליכים•
 ההתנהגותיים.



 :ולכותרות בהרחבה



 ?חרדה 
 !!!אין דבר כזה

 כל הזכויות שמורות כולל סימן מסחרי, חומר אסור להעברה

 !אבל פחד יש ויש
 



כל הבלגן נובע 
 מהפעלת מתג 

 מתג הפחד

 כל הזכויות שמורות כולל סימן מסחרי, חומר אסור להעברה





 פסיכוחינוכיטיפול 
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 "אמוציה"הפחד הוא 
 השומרת עלינו מול סכנה

 כל הזכויות שמורות כולל סימן מסחרי, חומר אסור להעברה



 אל פני מצב מסוכן

 אין זמן לחשוב•

 חייבים לעשות משהו•

 !מה יהיה•

 כל הזכויות שמורות כולל סימן מסחרי, חומר אסור להעברה



חייב לעבוד באופן   הכל
 אוטומטי ויעיל

המאפשרת  , לכן הבריאה ציידה אותנו באמוציה•
 להתגונן כנגד הסכנה

 כל הזכויות שמורות כולל סימן מסחרי, חומר אסור להעברה



התגובה   –כאשר המתג מופעל 
 :כוללת ומידית

 התכנית המופעלת כוללת פקודות למערכות
 :  הביולוגיות השונות

 
 ,פקודה ללב ולשרירי הנשימה להגביר את קצבם•

 ,פקודה לבלוטות הזיעה להפריש זיעה מוגברת•

 ,פקודה לשרירי הגוף לרעוד ולייצר חום מוגבר•

 פקודה למעיים, פקודה לשערות להזדקר•

 ,ולשלפוחית השתן להפריש את הפרשותיהם•

 .  'וכו•

 

 אלא משמשת את מטרת הכנת, סדרת הפקודות איננה שרירותית

 .הגוף להגנה עצמית

 .קצב לב מוגבר יזרים חמצן ומזון יתר לשרירים ולמוח, למשל, כך

 

 ,רלס דרווין המפורסם'תופעות אלו תוארו כבר במאה הקודמת על ידי צ

 .אלא לאורך כול התפתחות החי, ולא רק אצל בני אדם

 

 מנגנוני רגש הפחד

 כל הזכויות שמורות כולל סימן מסחרי, חומר אסור להעברה



חרדה   חרדה
 גוברת

תחושת  
 עילפון

קוצר 
 נשימה

עוד קוצר 
 נשימה

אובדן  
אין   -אנרגיה

 כוח לכלום

 עייפות

מתח  
 בשרירים

 :בקיצור

 כל הזכויות שמורות כולל סימן מסחרי, חומר אסור להעברה



" חרדה"כיוון שבמצב של 
 "אובייקטיבית"הסכנה איננה 

 ...הרי שמדובר על אזעקת שווא

 כל הזכויות שמורות כולל סימן מסחרי, חומר אסור להעברה



 ?ומי המכריז

 הקוגניציה שלנו, המחשבות שלנו

 כל הזכויות שמורות כולל סימן מסחרי, חומר אסור להעברה



  -בגישה הקוגניטיבית
 התנהגותית קוראים לזה

 מחשבות אוטומטיות

 כל הזכויות שמורות כולל סימן מסחרי, חומר אסור להעברה



למחשבות שלנו כוח  
 השפעה רב על גופנו

 כל הזכויות שמורות כולל סימן מסחרי, חומר אסור להעברה



 כל הזכויות שמורות כולל סימן מסחרי, חומר אסור להעברה



 ?אז מה עושים

 כל הזכויות שמורות כולל סימן מסחרי, חומר אסור להעברה



ראשית כל עלינו להבין שמדובר על  
 "מנטלית"תופעה 



 ניטור



 שלבניתוח של התקף פאניקה שלב אחרי 

 ?היית ומה התרחש כאשר הכאב התחיל להתפתחהיכן •

מחשבה מפחידה או  , תחושה גופנית: התחיל קודםמה •
 ?התנהגות

האם הגבת לתחושה הגופנית או למחשבה  , קרה בהמשךמה •
האם שמת לב האם התחושות הגופניות או  ? המפחידה

האם עשית משהו כגון  ? המחשבות המפחידות מתגברות
 ?לבקש עזרה או עזיבת המקום, לשכב

האם פחד , האם התחושות הגופניות התגברו, קרה בהמשךמה •
 ?עוד יותר ממה שיקרה

 ?מה עוד קרה בהמשך•

 ?ההתקף הסתייםכיצד •

 



 תאריך
 אירוע

 מחשבה מפחידה
 ראשונית

 סבירות טעות חשיבתית
 מציאותית

 מחשבה מתוקנת

 קפיצה
 למסקנות

 הוצאה
 'מפרופורצ

            

            



 חושבים אחרת

 מחשבה תואמת מציאות מחשבה מעוררת פחד

 
 

 
 

 
 

 
 

 כל הזכויות שמורות כולל סימן מסחרי, חומר אסור להעברה



 וגם מרגיעים את הגוף

 כל הזכויות שמורות כולל סימן מסחרי, חומר אסור להעברה

 גירוי

תחושה של  
 איום

פירוש  
התחושות 
הגופניות 

כסימן לאסון  
המתרחש 

 בגוף
הגברת 

קצב  
 הנשימה

תחושות 
גופניות עקב 

הפחתת  
 CO2רמות 

 בדם



 מתנהגים אחרת

 לחשיפה מהימנעות

 כל הזכויות שמורות כולל סימן מסחרי, חומר אסור להעברה



 מהי חשיפה

עליך  , אם ברצונך להפטר מחרדה המקושרת לגירוי מסוים•
לפחות , למרות אי הנעימות הכרוכה בכך, להיחשף לאותו  גירוי

 . בדקות הראשונות

עליך להישאר במגע עם אותו  גירוי עד שתתרגל  , יתרה מכך•
עד שתגיע למצב שלא תחוש חרדה בקרבת אותו , כלומר. אליו
 . גירוי

 כל הזכויות שמורות כולל סימן מסחרי, חומר אסור להעברה



 כל הזכויות שמורות כולל סימן מסחרי, חומר אסור להעברה

 מהי חשיפה
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 חשיפה לתופעות הגוף



 מתי זה לא יעבוד

 שהאדם לא נותן לחרדה לעלות•
 "התנהגויות בטיחות"קוראים לזה •

אז מה עם כל ההרפיות ותרגילי •
 הנשימה

לא , אם מחליטים לעשות תרגיל חשיפה•
לסיים את "רק בסוף כדי , עושים את זה

 ".התרגיל



 טעויות בחשיבה

 קפיצה למסקנות•

 הכללת יתר•

 חשיבה בשחור לבן•

 אובדן פרופורציות•

 זלזול בחיובי•


