
 

 

 

 

 

 

 

 

   בס"ד

 להתמודדות עם עומס םככלי "מצב תודעה ספונטני"ו ספונטניות

 עדה מיכל ויינשטיין

 הקדמה

” מצב תודעה ספונטני”המונח  הספונטניות בכלל ואת במאמר אני מבקשת להציע את

)שטבעתי בעבודת הדוקטור שלי( ככלי להתמודדות עם עומס. אתאר את האופן שבו בפרט 

להוציא  -מטפלים בפרט ככאנשים בכלל ו -ליכולתנו  הםה את הקשר שלואתוו יםפועל םה

שככל  1בססת על טענתו של יעקב לוי מורנו,דברים מן הכוח אל הפועל.  בהקשר זה אני מת

 להשתמשנוכל שרמת החרדה עולה כך יורדת היכולת לספונטניות. כלומר, האם וכיצד 

 ת החרדה המתעוררת במצבי עומס?ככלי להפחת "מצב תודעה ספונטני"בו בספונטניות

עומס: האחד הוא ההיבט המניע לפעולה שני היבטים של מתייחס להמאמר  

המתבטא פתולוגי,  "מצב תודעה ספונטני"והשני המניע לאימפולסיביות או  ,והתקדמות

או חוויה של דחק תו ובאפשרות שעומס יוצר חוויה כאוטית יבניסיון כושל להתמודד א

 המונחים המתודולוגיים המוצגים במאמר לקוחים מתחומי ידע שונים כגוןהעצמי. -בארגון

פילוסופיה של הלשון, פסיכודרמה ופסיכואנליזה והם נועדו להנהיר ולהרחיב את יריעת 

  תום.ההכרה של הספונטניות, ולחדש חלק ממה שנראה ס

 טיין, מתאר פעולהנשהמונח "הארת אספקט" הלקוח מהגותו של לודוויג ויטג

מראה את היכולת של התודעה לתנועה, את הרצון של הסובייקט לתנועה. היכולת לעבור ה

  ."מצב תודעה ספונטני"ממצב למצב, לחולל שינוי ולהתגמש, כרוכה ביכולת להשתמש ב

אני מציעה מבט חדשני על אופן התמודדותנו עם מצבים של עומס.  במאמר הנוכחי

המאפשרים לעשות  ,ביצועיים לשוניים ונחיםהמוצעים כמ השונים ק במונחיםעוסהמאמר 

                                                           
 .(1889-1974) הפסיכודרמה אבייעקב לוי מורנו,  1   
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כאשר אנו חווים מצב נפשי של  שימוש לשוני פנימי,. כוונתי לפעולה, גם אם "רק" תודעתית

עומס. שימוש במונחים אלו מאפשר לנו להיות שותפים פעילים בשיפור היכולת הנפשית 

  אף לפרש את העומס ככוח מניע.לעיתים שלנו להתמודד עם עומס מעיק ו

משא, מטען, כבודה; נטל, מעמסה, מועקה,  ,לפי מילון אבן שושן: מתח, לחץ ,"עומס"

יש  .אנשים שונים חווים מידת עומס שונה 2ת, עבודה.עול, כובד, טרדה, טרחה, דאגה, אחריו

מפגיש יש פעמים שהוא  .פעמים שהוא מביא למצב דחק ויש מצבים שהוא מדרבן לפעולה

-ויש פעמים שהוא דווקא מהווה גורם מנתב בארגון אוטיכ עצמי-את האדם עם ארגון

 ,לנו להתמודד עם עומססייע יכול ל "מצב תודעה ספונטני"כדי להבין כיצד שימוש ב העצמי.

ומדובר בחיבור אסביר מספר מונחים מתודולוגיים המהווים את הליבה של טענתי. מאחר 

 מונח. כלליחסית  נדרש הסבר מעמיקשונים דע יחדשני בין שדות 

  ספונטניות בראי הפסיכואנליזה

מהווה  מונח זהשכן  אתאר תחילה מהי ספונטניות "מצב תודעה ספונטני"כדי להבין מהו 

לפי  כלי תודעתי לעבודה עם הכושר הספונטני ואינו נפרד ממנה. ראשית אתאר ספונטניות

מצב "מהו  ךובהמשפילוסופיה של הלשון, הו הפסיכודרמהלפי לאחר מכן הפסיכואנליזה, 

, מהו פרדוקס הספונטניות ותפקידו ביכולתנו להתנהל במצבים "ספונטניתודעה 

  .של מונח זה את עיקריוכאן רק  פרדוקסליים. אתאר

ספונטניות בהקשר תרפויטי.  ןההתייחסויות לספונטניות ה בפסיכואנליזה, רוב

על אימפרוביזציה  4םכתגובה למאמר של רינגסטור 3מרסידי -היא מונח שנהגה על תרפויטית

 freedom ofמרס טוען כי הספונטניות של המטפל, כלומר חופש התודעה )תרפויטית. 

mind) היה שמטופל א על ערך הספונטניות בין המטפל למוגבל בשדה ההעברתי. הדגש הו

 משול ל"מת" לפני הטיפול.

דות של צורות חדשות של שפה המעודעמד על חשיבותן  6אוגדן 5,לטענתו של מרס

ולמונח  8לדבריו. הוא מציע לחזור לוויליאם ג'יימס 7,ויניקוטו"חיּות", וכך גם סברו קוהוט 

לדבריו, זיהה תהליך של תנועה  ג'יימס,עה", התנועה של החיים הפנימיים. "זרם התוד

נעה בהתאם  תנועה זופנימית רפלקסיבית של מחשבה ולה הוא קרא בשם ספונטניות. 

זו אינה מחשבה לינארית, אלא מעין שזירה של  לדבריו ות וגחמות.לאסוציאציות, אנלוגי

                                                           
 2017מילון אבן שושן, אתר "בבילון",  2   
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רכיבי זרם התודעה וספונטניות המייצרת את החשיבה הלא לינארית, והיא אחד ממ

לפיכך ניתן לידי ביטוי במשחק. בילדות חשיבה זו באה צורת ההתפתחות של "היות עצמי". 

הבחנות ההלידה. שלוש החל מגיל  "עצמי"להבין את חשיבות המשחק בהתגבשות ה

כל הגדרה מייצגת  ;(myselfעצמי ) ;(meאני ) ;(Iשעליו מתבסס מרס: אנוכי ) "עצמי"ב

  9אספקט אחר של הקיום האישי.

 כשהוא מתאר את התקשורת הראשונית בין האם לילד, 10מרס נשען על ויניקוט

האם הוא מקביל לספונטניות התרפויטית הנדרשת בטיפול. תגובת אותה תקשורת ש

במחוות גופניות. ים לתינוקה בדרך כלל תהיה תגובה ספונטנית המעוררת כוחות חיים המלוו

לדעתו, אין אפשרות להגדיר תגובה ספונטנית נכונה. האופן שבו מתרחשת התגובה נשאר 

חידתי ותלוי בהיות המטפל בתוך חווייתו של המטופל, כפי שהאם "בתוך" חווייתו של 

יש איבוד של חיות, ונוצרת  ,הערה הספונטנית אינה מתאימההתינוק. כשהתגובה או ה

חשיבה לינארית ולא אסוציאטיבית, אין חיבור לזרם התודעה של המטופל ויש העברה 

סובייקטיבי ונשענת על הבנה -נגדית שלילית. ספונטניות תרפויטית מתקיימת בשדה האינטר

ר על כוחות החיים של עצמו המטפל לשמו עלדי של האחר. ירגש של הניסיון המי מבוססת

כדי ליצור אמון עם המטופל, שמביא את המוות ואת החיות שלו לתוך הטיפול. על המטפל 

  11לשרוד זאת והספונטניות היא בדיוק הכוח שיכול לאפשר למטפל את הפעולה הזאת.

מקובע ולינארי אל  המטפל עוזר למטופל לצאת מדפוס ,בהערותיו הספונטניות

ותו לעבר כוחותיו. הספונטניות מבטאת חלקים מן העצמי האותנטי, טוען אשתוליך  חשיבה

 12תיות וכיוצרות אמון. ארוןילכן תגובותיו של המטפל ייחוו כאממרס בהישענו על ויניקוט, ו

 שטוען כי ההבדל 13פיינרעומד על ההבדל בין ספונטניות לאימפולסיביות. הוא מביא את 

בניגוד זאת יאה בחשבון את תוצאות הפעולה, העיקרי ביניהן הוא, שספונטניות מב

לאימפולסיביות. תגובה ספונטנית של המטפל אינה בהכרח חשיפה עצמית, אלא תרומה 

למטפל מנעד של תגובות בטיפול  זמנתלהליך הטיפולי. הגמישות שמאפשרת הספונטניות, מ

שימוש מלא  שיש כאןהוא סבור וחופש פעולה, כל עוד טובת המטופל עומדת לנגד עיניו. 

-יותר של המטפל לטובת המטופל, שימוש באישיות שלו בתוך היחסים האינטר

סובייקטיביים. עמדה זו היא עמדה שאפשר, לטענתו של ארון, לייחס בראשית דרכה 

 .היחסים ההדדייםשכן פרנצי ראה בספונטניות ובהדדיות חלק בלתי נפרד מן  14,לפרנצי

מסע אל ר של אפשרויות התקשרות אל תוך הטיפול. באופן זה המטפל מביא מנעד רחב יות

                                                           
9 Meares, 2001 
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לקבל ביטוי  – (Iה"אני" ) – הספונטניות הוא תהליך המאפשר למאפייני האישיות הייחודיים

 באישיות. 

-אומרת קורדי ,למצבים פרדוקסליים יש חשיבות גדולה בפיתוח הספונטניות

, הוא ילד שרוחץ בים, אך כמו ילד שמשחק בים ואומר "אני סלע". הוא אינו סלע 15פיומרה,

זוהי  16.מבחינתו הוא סלע, כי במשחק הזה הוא סלע, הוא משחק אף שבו בזמן אינו סלע

דוגמה למצבים פרדוקסליים שהתמודדות תקינה איתם בילדות יכולה לפתח ספונטניות, 

-ויכולת לשהות בהם או להכיל אותם בלי להשתמש במנגנון הפיצול. ועוד גורסת קורדי

כי השגת האחריות על פעולותינו כרוכה בהתבגרות, אך גם המודעות הבוגרת  פיומרה

לאפשרות שלנו לבחור פעולות מסוימות היא יכולת להשתמש בספונטניות כדי לייצר תגובה 

חדשה ונכונה לסיטואציה. לטענתה, פעולה שנעשית לא למען מטרה מסוימת אלא מתוך 

  17באה מתוך ספונטניות. – "צורך" יצירתי

ל אף העבודה הקשה שהיחיד משקיע כדי לפתח יכולת לפעולה ספונטנית, ברגע ע

שאנו מגיעים לספונטניות עדיין איננו יודעים מה היו המוטיבציות לאותה פעולה. אחד 

אנו פועלים מתוך דחף אנו נמנעים מכאב אשר ההבדלים בין דחף ובין ספונטניות הוא, שכ

בולת ואחריות, ולכן יס ,ת, מעורבים בפעולה גם כוחאנו פועלים בספונטניואשר ומקושי. וכ

מבחינה פסיכואנליטית בניגוד לטענתו של פרויד,  ואינטגרטיבית עמדה זו היא עמדה בוגרת

שספונטניות ויצירתיות הן תכונות ילדותיות. עמדה זו חיונית כדי "להיות בעלי אישיות", 

ניות עולה בכל שלב שבו אנו והיא גורם קריטי בריפוי וביצירתיות. התשוקה לספונט

יהרס, על היחיד הנאבקים לקיים חיים הפתוחים להתפתחות וצמיחה. על מנת שלא ל

 18(.sua sponteלפעול מתוך הרצון הפנימי ), פיומרה-לחתור לספונטניות לדעתה של קורדי

מכווננים לעיצוב עצמי, לשימור עצמי, בעוד שהפעלת עת אנו נוכל לומר כי כל ה

  כמצריכה פירוק עצמי.לכאורה ת נראית הספונטניו

 ספונטניות בראי הפסיכודרמה

הפסיכודרמה מציעה פרקטיקה טיפולית שמפתחת ומטפחת ספונטניות ויצירתיות. 

 הטכניקות שפיתח יעקב לוי מורנו, אבי הפסיכודרמה, מושתתות על הספונטניות

בעולם, כלומר מסתורי  פעולתן הוא בעיניו האופן שבו פועל האל, אשר אופן והיצירתיות

ומוליך לשינוי ולצמיחה. טכניקות אלה מאפשרות פעולות ספונטניות ויצירתיות, הן של 

                                                           
15 2009 Fiumara,-Corradi 
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המטפל והן של המטופל. מורנו פיתח טכניקות אלה בהשראת עולם הדרמה, התיאטרון 

 בעיקר הפרגמטיזם. – והפילוסופיה

יא נובעת ומשוחררת היא אנרגיה שאינה ניתנת לשימור, ה פי מורנו-עלהספונטניות 

להשתחרר כדי לפנות מקום לכוחות חדשים כמו חיים. ובתוך רגע, היא חייבת לנבוע 

לקראת תגובה  מן העברהיא כוח הפועל בהווה ומניע את הפרט מתוך מצב  הספונטניות

הולמת, מספקת ואחראית. זוהי תשתית שמחת החיים תהיה תגובה חדשה במצב חדש, ש

  19ות של מוכנות ורצון לפעולה.תחוששל האדם המזוהה ב

היא מצב נפשי שבו אדם מצוי. היא אינה  20,הספונטניות או המצב הספונטני

מתעוררת מתוך מחשבה או רצון, אלא יותר מתוך תחושת שחרור פנימי במפגש עם האחר. 

 של הפרט להגיב ל"כאן ועכשיו" ולא לפי מה ושהספונטניות היא יכולת 21ויניעוד מוסיף מר

 באופן אוטומטי כמעט בכל מצב. אנו מגיבים אליו בעבר ושנלמד 

הספונטניות היא יכולתו של אדם להיות יצירתי ולהתחבר לסיטואציות ספונטניות. 

כמו ילדים שאינם נותנים דעתם לחברה. איש אינו צריך ללמד ילדים כיצד לשחק, אך לרוע 

בור מתפקיד לתפקיד. מזלנו, אנו כבוגרים, איבדנו את היכולת והגמישות לשחק ולע

הספונטניות גורמת לנו למעורבות עם אנשים אחרים כשכל אחד מהם הוא חלק מן ההוויה 

  22שנוצרת בינינו לבינם. הוויה זו היא תוצר שלם, אחדותי, שלו תורם כל משתתף.

הספונטניות יכולה לאפשר  .ספונטניות ויצירתיות הן תגובות קרובות מאוד זו לזו

תיות יכולה לאפשר ספונטניות. הספונטניות היא הכוח השומר על חיותו יצירתיות והיציר

והיצירתיות היא הנביעה והזרימה של  ,של המעיין החי שבתוכנו ועל הכוח המעורר שבו

היקום מלא ביצירתיות אינסופית ובתוצרים של המפגש בין ספונטניות ובין  23.המעיין

ת חיים. יצירתיות וספונטניות הן מסדר יצירתיות. יצירתיות ללא ספונטניות נעשית חסר

  24.ונטניות לקטגוריות של הנעהשונה: יצירתיות שייכת לקטגוריות של תוכן, ואילו הספ

היא כמות מסוימת של תגובה הולמת לסיטואציה עם  25ספונטניותפי מורנו, -על

דוש אינו מדד לספונטניות. חיהוא לעצמו כשמידה מסוימת של חידוש. החידוש ההתנהגותי 

צריך להיות גם מותאם לסיטואציה. התאמה בלבד לעצמה גם אינה מדד לספונטניות, על 

ההתאמה להיות סמוכה לחידוש. חקירת הספונטניות, טוען מורנו, מקדמת אותנו להכיר 

צורות ורמות שונות של ספונטניות כתהליך אחיד ומתמשך כגון: ירידה ואיבוד הספונטניות, 

                                                           
 1991 ארצי, 19
20 1985 Moreno, 
21 1989 Marineau, 
 שם 22
 1991ארצי,  23
 שם 24
25 Moreno, 1960 
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מה פתולוגית, וכמוהן ספונטניות הולמת וממושמעת וספונטניות פורקן אימפולסיבי והגז

יצירתית ופרודוקטיבית. עוד אומר מורנו, כי ידוע שספונטניות אינה פועלת בריק אלא נוכח 

(. השאלות שמורנו מעלה הן: social conserveתופעה מובנית, תרבותית או שימור חברתי )

" 7הולמת? לדוגמה, מתי תיחשב התשובה "איזה ערך יש לתגובה חדשה ומתי היא נחשבת 

  26?" כתשובה יצירתית או פסיכוטית?22+לשאלה "כמה הם 

שימוש נכון או בה שבו הספונטניות מופיעה חשוב כדי לשפוט אם נעשה  ההקשר

לא, או מה מדד היצירתיות כתוצאה מכך. באופן עקרוני, אומר מורנו, שימוש נכון 

וון, ואילו שימוש לא נכון לא יביא ליצירתיות אלא לנוקשות בספונטניות יביא ליצירתיות וגי

או יראה כי המצב פתולוגי. לכן תגובה הולמת מורכבת מהתאמה, מכשירות וממיומנות, 

ואחת היא מה גודלו או ערכו של החידוש. מורנו מגדיר  מסוים כשמתמודדים עם מצב

שקרוי "ספונטניות תגובה חדשה אך לא תואמת, מה ( 1) שלושה סוגי ספונטניות:

תגובה תואמת חדשה ( 3)-; ותגובה תואמת אך לא חדשה ולא יצירתית( 2; )פתולוגית"

 ויצירתית. 

התייחסות נוספת היא במונח המורניאני "חימום", בו הוא מייחס חשיבות קריטית 

ים. החימום הוא תהליך פסיכולוגי המכין אותנו לפעולה, יש יפיתוח תהליכי פעולה ספונטנל

כלומר החימום מייצר  27.קם אינם מודעיםחלמרכיבים נפשיים וגופניים שחלקם מודעים ו לו

 די למצוא פתרונות למה שדורש שינוי.כאנרגיה לקראת מצב של ספונטניות ויצירתית 

החימום יהיה רלוונטי בהתמודדות עם עומס מאחר ואנו רוצים למצוא התייחסות  ,לענייננו

 בהמשך המאמר נראה כיצד. ל עלינו את ההתמודדות איתו.קתאחרת לעומס, כזו שתעזור ו

 בראי הפילוסופיה של הלשון "מצב תודעה ספונטני"ות למספונטני

בפרק זה אציג בעיקר מונחים רלוונטיים לספונטניות ממשנתו של לודוויג ויטגנשטיין, כאחד 

לשוני ח הים ביותר של הפילוסופיה של הלשון, ואת תרומתו ליצירת המונמהוגיה החשוב

כשהחידוש בו טמון בהרחבה הלשונית, בהבנה ובביטוי הלשוני  "מצב תודעה ספונטני"

   .ספונטניותה ה שלפעולתהבנת ל

 "מצב נפשי" אינו לוכד די הצורך את פעולתה הגלויהתיאור הספונטניות כ ,יבעיני

דעה מיין את מצבי התוויטגנשטיין בחקירותיו המאוחרות של הספונטניות.  והלשונית

אינדיבידואליים  רגש מצביהוא התמודד עם השאלה כיצד ניתן לתמלל  28.לקטגוריות שונות

 במונחים לשוניים כלליים. 

                                                           
 שם 26
 1991ארצי,  27
28 Hacker, 2004 



ו ות  י נטנ י"ספו נטנ ספו דעה  עומס "מצב תו להתמודדות עם  ם   ככלי

201 

 

המאפשר ידיעה  מצויים במצבאנו ש טוענתאני  29,בעקבותיו של ויטגנשטייןעל כן 

בין הופעתה ו 30,פעולהת מניעה לוהספונטני שכעת התרחש מופע המעיד על ספונטניות.

אלא  הספונטניות אינה מתרחשת בחלל ריק .ביצוע הפעולה עומדת התודעה של האדם לבין

 היא מפעילה את תודעתנו באופן מסוים. 

על שאלה זו ניסיתי לענות בעבודת הדוקטור שלי. כך כיצד היא מפעילה אותה? 

יש צורך  ,די להבין את מהות המושג, נחיצותו ושונותו מהמושג הכללי "ספונטניות"כש

מצב תודעה "מר בפני עצמו. כאן אנסה להביא בתמציתיות את ההבחנה הלשונית של מאב

הוא מאפשר לנו דיוק רב יותר בבואנו להשתמש בו  לדעתישמפני  ,"ספונטניות"מ "ספונטני

 עומס.  – ולענייננו – ים שוניםבמצב

לבצע  ,גם המעשיתשהוא האפשרות הלשונית ונראה להלן  "מצב תודעה ספונטני"

ים ספונטניים באופן מודע ומכוונן. זו בעצם האפשרות התודעתית שלנו לעשות מהלכ

מונח זה  31.שימוש במופעיה של הספונטניות בתוך גבולות העולם, כלומר, גבולות השפה

כדי להבהיר מהו  הינו תוספת לשונית להבנת פעולת הספונטניות בעולם ובפעולות האדם.

משחק ", "תימון", "הארת אספקט"של ויטגנשטיין:  עזר במונחיםיא, "מצב תודעה ספונטני"

, כמסוגלים ללכוד רובד נוסף של היכולת הספונטנית של האדם ולהנגיש "דומות"ו "לשון

 אותה בשפה בזמן נתון.

בפרט מצבים המאתגרים , באופן כללי, חיינו רצופים מצבים פרדוקסליים מגוונים

כגון סיטואציה של עומס. העומס עצמו ימות פן בו אנו מגיבים לסיטואציות מסואת האו

מול  ,עומסהחובק מצבים פרדוקסליים של אופני תפיסת המציאות והחוויה האישית של 

משתנים חיצוניים המייצרים אותו ומעמתים אותנו עם ארגוני העצמי, התפיסות וההקשרים 

-ן ארגוןכפעולה המסוגלת לכונ "מצב תודעה ספונטני"אני מציעה את המונח  שאנו עושים.

 .בהקשר זה עצמי חדש, יכולת מוגברת להתמודדות עם עומס ומכוננת יכולת לווסת חרדה

הופעתה של הספונטניות מורה על יכולת נפשית להתנהל בתוך מציאות פרדוקסלית. 

מדובר ביכולת להתנהל בין מצבים של בחירה לבין מצבים אניגמטיים שכביכול אין בהם 

"אני מתבונן  32.ם חיצוניים המאמתים את החוויה האישיתכללים, או כשאין קריטריוני

בפרצוף, ולפתע אני מבחין בדמיונו לפרצוף אחר. אני רואה שהוא לא השתנה; ובכל זאת 

הבחנה, או כפי שנוהגים  33.אני רואה אותו אחרת. אני קורא לחוויה זו 'הבחנה באספקט'"

תופסים  אנווי האופן שבו מתארת תהליך של שינ –" הארת אספקט" – להגות את המונח

                                                           
 1986ויטגנשטיין,  29   
   30 Moreno,1953 
   ת פעולה קונקרטי או כגון: ביצוע מחשבתי לשוני ,פעולה‹ מצב תודעה ספונטני ‹ ספונטניות  31   

  ידי אחרים.-שנראית על
   32 , 1998Wittgenstein 
 3סע' : ויטגנשטיין, תשמ"ה 33   
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את אותו דבר. ויטגנשטיין מנסה לתאר מצב שבו מבוטאים בעת ובעונה אחת תפיסה וחוויה 

 חזותית. 

ידי השינוי. -המתרחש על 34הוא גורם ההפתעה "הארת אספקט"חלק ממאפייניה של 

, "הארת אספקט"כדי לתאר את החוויה של  35טיין נותן כדוגמה את ציור הארנווזנשויטג

מה שמייצר לטענתו את החוויה הזו, הוא השינוי מעורר ההפתעה ולא  36ולדייק את ִמינוחה.

תמונת הארנב או הברווז. חילוף האספקטים לא חייב בהכרח לגרום להפתעה, כלומר קודם 

ראיתי ארנב כמו שאני מכירה ארנב ואחר כך ראיתי ברווז כפי שאני מכירה ברווז, זהו  זיהוי 

, והיא כרוכה לזה ייקרא "הארת אספקט" – ילוף נעשה בעת ובעונה אחתלינארי, אך כשהח

ראיית פרצוף שלפתע פתאום נראה אחרת אך גם אותו דבר,  היא . דוגמה נוספתבהפתעה

דבר המלווה בתחושה של פרדוקס מאחר שמדובר ב"שינוי ללא שינוי", מפני שהפרצוף 

לא קט" מדובר אפוא בחשיבה נראה שב"הארת אספ 37מן נשאר אותו דבר.השתנה ובו בז

 היא ספונטנית ויצירתית. ,, שכפי שכתבתי קודםלינארית

התגובות הלשוניות הספונטניות מאפשרות קרקע שעליה מתבהרת, בדרגות שונות, 
הייחודיות של חיי האדם הפנימיים. אנו יוצרים אנלוגיה בין תמונות, מילים ובני 

  38של פנימיותם. אדם, שפניהם וגופם נחשבים בעינינו ייצוג

אלא גם בשונות באובייקט עצמו. ויטגנשטיין טוען  "דומות"כלומר אפשר להבחין לא רק ב

המשפט הוא היטל של מצב  39.שבמשפט, המחשבה מתבטאת בדרך שבה הוא נתפס בחושים

כלומר מעין חלון  40,של המשפט ועניינים אפשרי כך ששיטת ההיטל היא חשיבת מובנ

הארת "עם זאת, מה שאנו תופסים באמצעות ו. חולל בנפשנהמאפשר הצצה למה שמת

 41.של האובייקט אל אובייקטים אחריםהוא היחס הפנימי  "אספקט

מצב "כרוכה ביכולת להשתמש ב ,ממצב למצב, לחולל שינוי ולהתגמש היכולת לעבור

. "הארת אספקט"מאפשר את השינוי שויטגנשטיין קורא לו בשם ה, "תודעה ספונטני

 ו הוא שמאפשר יצירתיות וחידוש: השימוש ב

                                                           
 45, 36, 31 סע': שם 34   

  1900אשליה אופטית אותה יצר ג'וזף ג'סטרו בסביבות  35   
   The Art of Optical Illusions (2000)הארנווז, מתוך הספר  36   
 2013אשכנזי,  37   
 28-29 שם: 38   

 3.1סע'  :2006ויטגנשטיין,  39   
 3.12, 3.11שם: סע'  40   
 142סע' : ויטגנשטיין, תשמ"ה 41   
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( בדרך 1(, ואז ימצא אותה, יראה את )2( צורה אחרת )1מי שיחפש בתוך צורה )
חדשה. לא רק שיוכל לתת לה תיאור מסוג חדש, אלא יכיר שההבחנה השנייה הייתה 

 42.חוויה חזותית חדשה

משחק, הוא הוא  כךילד מסוגל לראות בתיבה בית כי עכשיו אשר ויטגנשטיין אומר שכ

את הדמיון, והוא רואה את התיבה כבית וכך הוא גם מתייחס ו מערב את כושר ההמצאה

אליה במהלך המשחק. ראיית התיבה כבית מתבטאת לפיו באמצעות קריאה בהבעה 

  43מסוימת:  "כעת זהו בית!".

כרוכה גם בתנועה, ביכולת להיות גמיש די הצורך כדי לצאת  "אספקט הארת"

לראות אותה אחרת בו בזמן שהיא נותרה היא עצמה. מורנו מציין חוויה מתמונה אחת ו

קבוצת ילדים צפה במכוננת שחווה לאחר מלחמת העולם הראשונה, כשישב בגינה ציבורית ו

חייל הכאילו הם חיילים. התפעמותו הייתה מיכולתם לצאת מתפקיד הילד לתפקיד  וששיחק

ראו עצמם בתור חיילים. וכשהגיע הזמן ו יםובאותו רגע הם באמת התייחסו זה לזה כחייל

ללכת, הילדים הצליחו בקלות לחזור להיות אותם ילדי גן ולהפסיק להיות חיילים. באותו 

רגע מורנו קישר את היכולת לעבור מתפקיד לתפקיד עם היכולת הספונטנית, וטען כי עם 

נשטיין אינו מדבר על אנו המבוגרים מאבדים אותה ונעשים נוקשים. לעומת זאת, ויטג ,הזמן

צה יכולת שתלויה בהכרח בגיל, אלא במצב שבו מתפקדת התפיסה שלנו. הספונטניות נעו

מצב תודעה הפועל גם במישורים לא מודעים אך ניתן לפתחו מבחירה  במצב תודעה קיים,

 כשאחת הדרכים לכך היא פסיכודרמה. 

ראייה כמצב ולא על ויטגנשטיין מדבר על נחזור לראיית הילד את התיבה כבית. 

. ראייה זו של הילד את התיבה בית, פרשנות שלדבריו מערבת חשיבהפרשנות התיבה כ

לראות יקטים אחרים בסביבת המשחק. אפשר כבית היא ביחס הפנימי של התיבה עם אובי

זאת בשימוש שעושה הילד בתיבה, זו המשמעות של התיבה בעבורו, בעבור מצב העניינים 

יודעים זאת מן המשפט שאומר הילד: "אני נכנס אל תוך הבית", כשהוא  הפנימי שלו. אנו

 נכנס לתיבה. 

שהאובייקט החזותי נשאר אותו אובייקט ומה שמשתנה הוא טוען ויטגנשטיין 

 44.האובייקט מובחן הבחנה סובייקטיביתכאשר יכולה להיווצר תפיסה חדשה,  .התפיסה

ופן נוסף לראות את אותו אובייקט, גם כשאין א אובעצם זוהי תנועה פנימית וסובייקטיבית 

                                                           
 46 , סע'86 :שם 42
 96 :שם 43
 398-401 סע': ויטגנשטיין, תשס"א 44
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 כאמור את התנועה הזאת מאפשר 45.קריטריונים חיצוניים המאמתים את החוויה האישית

 ."מצב תודעה ספונטני"

 משחק לשון

מהו משפט? מהו מצב עניינים? מאחר  :נהיר את המשמעות הלשונית שלבסעיף זה א

ימת ומעורר רגשות ותחושות מסולנו תגובה שעומס הוא חוויה שאנו חווים, הוא מייצר אצ

את מקומו של המונח "מצב תודעה ספונטני". אם נבין מהו משחק  בנוסף מנהירשונות. 

או  "תימון"לשון, מהי תמונה פנימית, נבין גם את שורש היכולת שלנו להתמודד עם עומס. 

". שחק הלשוןמבמרכז מושג התמונה מצוי מושג " 46תמונה הם מערכת ייצוג של מציאות.

 התמונה מורכבת מכללים, סימנים ושימוש. 

 אני יודע את מצב ,"משפט הוא תמונה של המציאות: אם אני מבין את המשפט

יש אפשרות של  47.ובנו יוסבר לי"העניינים שהוא מציג. ואת המשפט אני מבין בלי שמ

הבנה, אך הוודאות אינה על בסיס מוחלט כלשהו אלא על בסיס הלוגיקה. עם זאת, ידיעה 

אינה בהכרח מאפשרת הסבר, כלומר להסביר את מה שהובן. המציאות אינה "אומרת" לנו 

. נראית בעינינואפשר לתאר רק איך המציאות מה אלא אנו תופסים דברים כתמונה, את עצ

 48, הסכמה על שיפוטים.ידי הסכמה בין אנשים, הסכמה על צורת חיים-לההבנה מושגת ע

הכלל  .קים למשחק הלשון המושתת על כלליםאנו זקו ,כדי לתפוס את מצב העניינים

לשון בנוי על העובדה שהדיבור הוא חלק מפעילות או צורת משחק  .הוא עזר ללימוד משחק

הקשר של התודעה, של התפיסה עם הוא כלי של התודעה המאפשר את  "תימון"ה 49חיים.

אצל  50.ידי התבוננות-ם שלומדים משחק עלהמציאות והבנת כללים שלומדים אותם כש

 51.ומה שמפעיל את הסובייקט הוא הרצון ויטגנשטיין מקור האמת הוא הסובייקט

היא פעולה המראה את היכולת התודעתית לתנועה, את הרצון של  "הארת אספקט"

או דווקא לאמת. לדעתו, אין תמונה אחת אמיתית אבל מה שאמיתי הסובייקט לתנועה ול

גם כאן הוא התנועה, רצון הסובייקט והגמישות שלו לבצע זאת, כלומר לא להיות בקיבעון. 

תורמים ליכולת  הכל אל – הפסיכודרמה באה לעזר. משחק, פעולה, מציאות מורחבת

 ההתמודדות והגמישות לעמוד מול מצבים חדשים. 

                                                           
45 1998 Wittgenstein, 
 ויטגנשטיין, תשס"א 46
 4.021סע'  :2006ויטגנשטיין,  47
 124-224סע'  :ויטגנשטיין, תשס"א 48
 23ע' שם: ס 49
 54סע'  :שם 50
 6.43 6.53, 6.522 סע', :2006ויטגנשטיין,  51



ו ות  י נטנ י"ספו נטנ ספו דעה  עומס "מצב תו להתמודדות עם  ם   ככלי

205 

 

אנו בו מוצעת לנו האפשרות לייצר מצב ש "מצב תודעה ספונטני"ש בבשימו

שונה, שמייצרת בתודעתנו אפשרות ו זמנית-בו מצליחים לשוות בעיני רוחנו תמונה נוספת,

לחכות להוראה,  עשוי לאפשר לנו "מצב תודעה ספונטני"את ועוד, זשל משפט חדש. 

ר אינו יכול להתחקות אחריו, בהשראה יש משהו אישי מאוד שהאחלאפשר לנו השראה. 

לדברי ויטגנשטיין, על גבול  ,שם יבוא לידי ביטוי משהו מן העומק של הסובייקט המצוי

באמצעות הדקדוק, זהו המדיום שבו אנו והעולם. הביטוי יבוא לדבריו באמצעות השפה 

 עיני רוחנו תמונה נוספת ואחרת על עומס.בכלומר, לשוות מגיעים לידי הסכמה והבנה. 

כל מה שניתן לחשיבה הוא אפשרי, מכיוון שהמחשבה מכילה  ,מבחינת ויטגנשטיין

אם משפט הוא תמונה של  52ל מצב העניינים שאותו היא חושבת.את האפשרות ש

ומשחק הלשון מדגיש את העובדה שדיבור הוא חלק מן הפעילות האנושית,  53המציאות

משפט   יאז לווה וגם יוצרת גבולות,השפה מעצבת, מבמובן זה ש 54חלק מצורת חיים,דהיינו 

 חייב להיות מובן מסוים. מובן לא מסוים איננו מובן כלל. 

פול הם חלק בלתי העמימות והער אך אנו טועים לחשוב שיש משחק שפה מושלם,

אין באפשרותנו להגדיר  55.בשימוש במילה "משחק" חלק ממשיוהם  נפרד ממשחק השפה

היא  . המשמעותביע על מכנה משותף בשימושלהצשפה. כדי להצביע על משהו, צריך 

תוצאה של יחס בין תוצאות. הדמיון המשפחתי הוא מסובך ומסועף, כלומר, יש רשת 

  56ר התרחשויות בשפה.יות, לכן יש לנו קושי לתאומסובכת של דמ

ויטגנשטיין טוען כי גם אם יש כלל, הוא אינו קובע או מכתיב את פעולתנו, אנו 

אין לשפה  57.מצביעה ממכלול של אפשרויות שונות במתן מובן לסימניםזקוקים להגדרה 

כלומר מחד  .בפרדוקס, מכיוון שהשפה היא הקשר שלנו לעולם אפוא יכולת כפייה. מדובר

השפה כופה עצמה עלינו מפני שבלעדיה אנו מבודדים מן  ,ומאידך ,אין לה יכולת כפייה

של  . יש למופעיהוקס הספונטניותבפרדדומה הדבר  58.פרדוקס הכלליםזהו  העולם;

כללים מסוימים מאחר שיש לה מופעים בצורת החיים, בעצם המונח  נטניותוהספ

עם זאת אין אנו  "ספונטניות" ומקומו בדקדוק כשאנחנו מבקשים לבטא חוויה מסוימת.

יש בה מן העמימות, לכן יש בה גם אלמנט משום שיכולים לגמרי להגדירה וללכוד אותה, 

ש, שאנו יכולים לחוות אותו באמצעות פעילות מצב התודעה הספונטני שלנו. של חופ

                                                           
 3.02שם: סע'  52
 4.01שם: סע'  53
 23ויטגנשטיין, תשס"א: סע'  54
 100-108 סע': שם 55
 65-66 סע': שם 56
  8-10סע'  :שם 57
 201סע'  :שם 58
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משחק שפה יש עמימות ולכן חופש המאפשר מאופן טבעו את פעילות מצב בכלומר: 

 התודעה הספונטני. 

 להשתמש בספונטניות מגביר את היכולת "מצב תודעה ספונטני"של  הפעלתו

פרדוקס הספונטניות, עמימות עם כללים לשחק. במשחק מתקיים פרדוקס הכללים וכן ו

ברורים, עמימות עם הופעה ברורה, וזאת כדי לאפשר מרווח יצירתי לצורות חיים המורות 

על שינוי. כלומר בחירה של אדם להפעיל את מצב התודעה הספונטני שלו מאפשרת לו 

 להיות במצב של משחק והכלה של עמימות. אלו מאפשרים לו חופש וגמישות שיכולה

כך לעבור ממצב עניינים אחד וועוד,  , פירוש המרתי"הארת אספקט"להפעיל אצלו מצב של 

בונה יותר, אחר שמאפשר חידוש ושינוי. ייתכן גם מצב הפוך אך זהו מצב פתולוגי. לאחר 

בספונטניות מגולמים גם רגשות וכאמור היא מבטאת משהו אותנטי מן הסובייקט. 

זהו לאו  59.ם ביטויים ממשחק שפה אחד למשנהושמעבירי ויטגנשטיין מדגיש כי אנחנו מי

דווקא פירוש המרתי משפה לשפה, אלא תרגום של חוויה למילים. מדובר אפוא בהמרת 

צעקת הכאב למילים, לשפה. במעבר בין רגש לשפה אנו צריכים לדבר בגוף ראשון שיסביר 

 60,ל דיבור פנימי אילםלנו אפשרות שויעיד על המתרחש, אין כאן קריטריון חיצוני. יש 

: תהליך זמנית-בו שני מישורים מתקיימיםמישור רגשי המתלווה לבחירה במילים. כלומר 

בא לידי ביטוי בדיבור פנימי שחיצוני, כמו אדם יושב וכותב כשבתוכו מתקיים תהליך פנימי 

 אילם המתרחש במקביל אך אינו מתלכד עם החיצוני. 

פיזי או נפשי. אם רק לנו יש גישה של דחק, או  יוצר תחושה של כאבעומס  לא אחת

שהוא יוצר ואל התפיסה שלנו אותו, כיצד נוכל  או המועקה אל העומס שלנו, אל הכאב

 לבטא אותו כדי ליידע אחרים שאנו נמצאים במצב של עומס? שזהו מצב העניינים שלנו?

ב הפרטי שאינו מן המרח 61מייצר גשר "ה ספונטנימצב תודע"תשובה לכך נמצא באפשרות ש

נתון לכללים מוסכמים אל המרחב הציבורי. מן הסדר הפנימי אל הסדר המוסכם בשפה. 

-תו תלוי במצב ארגוןיכאשר אנו חווים עומס, אנחנו יכולים לומר שאופן ההתמודדות א

העצמי שלנו מאפשר ויסות של רגשות כמו חרדה? -העצמי שלנו. האם במצב עומס ארגון

לנו מאפשר תחושה של שליטה למרות העומס? או לחילופין מצב של האם הארגון הנפשי ש

עצמי כאוטי? כדי לבחון -העצמי שלנו או מפגיש אותנו עם ארגון-עומס מערער את ארגון

ממכונני הגישה  ,מיטשלן באספקט זה, ניעזר בדבריו של הפסיכואנליטיקאי האמריקאי סטי

 יחסותית.התי סובייקטיבית-האינטר

 

                                                           
 169סע' : ויטגנשטיין, תשמ"ה 59
  197-198 סע': שם 60
 קירקגור, תשס"ז 61
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 עצמי-וארגון מיטשל

עומס כחווה יכאב. מה שיבדומה לעומס הוא דבר משתנה, הוא מצב עניינים הקשור בכמות, 

הבדלים בפרמטרים שונים, ביניהם בשל זאת  ,אחר לאצעומס כיחווה לא י, אחדאצל 

ו של הפרט יכולתב התלוי דבר 62,העמדה והיכולת לדעת מתי לקחת את עצמך ברצינות

כמה ספונטניות יש במצב המתואר? כמה יכולת להשתמש . "מצב תודעה ספונטני"להפעיל 

רעיון האדם מיטשל מתאר את בה ולנוע על ציר שמאפשר עמדה גמישה במידה מספקת? 

הוא אדם שמשחק, הוא אדם שיוצר צורות חדשות ולנוכח המציאות  .הטרגי של ניטשה

משחק הבלתי נמנעת, הוא ממוסס ומחריב אותן. הוא מפיק משמעות עמוקה ביותר מ

יצר את הלהט הדרוש הגומלין הדיאלקטי בין אשליה למציאות. המתח הפרדוקסלי מי

 ."מצב תודעה ספונטני"דבר המשקף את הצורך בשימוש ב למשחק וליצירה,

פוש מיטשל טוען שהשינוי שמטופל עובר בתהליך פסיכואנליטי "מהווה חלק מחי

הוא  ,כפי שנראה להלן ,"ספונטני מצב תודעה"שימוש ב 63.".[..] אחר ֶהקשר משמעויות חדש

מול מצב מעורר עומס.  64כלי שהאדם יכול להיעזר בו כדי לעבור מעין תהליך פסיכואנליטי

האדם מוצא  "מצב תודעה ספונטני"כלומר עומס יכול לאתגר אותנו להתפתחות, ובאמצעות 

 למצב העומס.  ,הקשר חדש, בונה יותר

אליזציה בצורה בונה או הרסנית, יואידמיטשל מציין שתפקודים של גרנדיוזיות 

 עצמי אחרים שהם חסרי רצף ואינם לינאריים דווקא.-עם מצבים וארגוני םביחסיה יםתלוי

עצמי. -על משקל זה נוכל לומר שאופן התפקוד במצב של עומס תלוי ביחס שלו עם ארגוני

עצמי -ל ארגוניבמידות השונות ייתכנו ייחוסים שונים ש .לדעתי, יש חשיבות למידת העומס

 ם שלייחוסיהשונים. אחד האתגרים שמצב של עומס מציב הוא היכולת להרחיב את 

המודעות לאפשרויות השונות למשחק, להבנה והרחבת מושג המשחק עצמי אליו. ה-ניארגו

חשיבות רבה  "מצב תודעה ספונטני"באמצעות הבנת הספונטניות והמעבר למונח הביצועי 

מתחים כגון עומס. אם במוחנו קיים מושג המשחק רק בהיבטים במצבים היוצרים  טובפר

תקל בקיר חסום כאשר נתמודד עם עומס. מורנו יאזי נ ,פרוידיאניים, או בהיבטים דרמטיים

, יורדת היכולת להביא את ך יורדת היכולת לספונטניותטען כי ככל שרמת החרדה עולה כ

                                                           
"הבעיה אינה מה אתה עושה וחושב, אלא, בעיקר, מהי עמדתך כלפי מה שאתה עושה  מיטשל: 62

 (.212: 2013אתה לוקח את עצמך ברצינות" )וחושב; עד כמה 
 46: 2003 מיטשל, 63
פסיכואנליזה שה שאלת מהות הפסיכואנליזה, טועןבמאמר הדן ב( Symigton, 2012) סימינגטוןנוויל  64

ה יכולה להתרחש גם כתוצאה מקריאת ספר או התבוננות בציור, היא שינוי חי. פסיכואנליז
פעילה אצל האדם תהליך של תובנה ושינוי. באותו זמן, הסופר שכתב את הספר או מפעילות ש

הצייר שצייר את הציור, הם דמויות חיות שיש להן השפעה על האדם. בעצם כל מה שמעורר 
הפסיכואנליזה. מכאן שפסיכואנליזה אינה רק באדם חידוש, הבנות חדשות וצמיחה, נוגע במהות 

טכניקה שעושים אותה בקליניקה. הוא מדבר על מצב של שינוי, שיכול, לדוגמה, להתרחש 
כתוצאה מקריאת ספר מכונן. ועוד הוא אומר שאם אחת ממטרות הפסיכואנליזה היא שאדם יכיר 

 .את עצמו, הרי שעל האדם להפעיל את הפקטור היצירתי שלו
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נו תבנקודה זו יבוא לעזר. שים יותרהמקום האותנטי והחשוף, מאחר ומנגנוני ההגנה נוק

מושג המורניאני "חימום" כטכניקה המסייעת להתחבר לספונטניות, לאפשר לה מקום ה

 65.שלנו "מצב התודעה הספונטני"ולהפעיל את 

 במצבים מעוררי העצמי-נילצורת ארגוקשורה  ,הסיבות שעומס מעורר חרדה אחת

טובה יותר  נפשית וכדי להגיע לאינטגרציההעצמי -עומס. כדי להרחיב את ארגוני מתח כגון

, אנו נדרשים להשתמש במצב התודעה הספונטני מעוררי עומסהמאפשרת הכלה של מצבים 

עצמי את מצב העניינים המרחיבים כלומר  ."משחק הלשון"את , ולהרחיב את השפה שלנו

חבת למושג עומס, לתמונה הלשונית של עומס וזאת באמצעות הרשלנו סביב מה שקשור 

במאמר זה, להבין את המשחק בהיבטים נוספים  זוהי הצעתי הבנת המושג משחק.

 המשחק שנוצר כתוצאה מדבר על 66מיטשלבאמצעות שדות נוספים שהובאו להלן. 

מתח פרדוקסלי דומה מצוי נאמר ש .פרדוקס אשליה ומציאות ועל המתח אותו הוא מייצרמ

 למעשה בפרדוקס הספונטניות. 

 "עצמי אותנטי", כך מתקיים "עצמי אמיתי"כשם שקשה לאתר  כיטוען  67מיטשל

? "תיעצמי אמי"ם אותם מאפיינים של ה שהוא נכון לזמן מסוים, להתרחשות מסוימת. מה

, כפי שאין זה אפשרי לאתר את מקור הספונטניות, את כנראה אין זה אפשרי לאתר אותם

. מכאן ספונטניות()פרדוקס ה מאפייניה, אלא רק את המופעים שלה ברגע נתון

מייצרים פרדוקס דומה בפעולות הבונות זהויות  "העצמי האמיתי"שהספונטניות ו

 68,לפי מיטשלהעצמי השונים. -ואינטגרציות, או הרמוניה שבה אפשר להכיל את ארגוני

עצמי סביב -להבין משהו פירושו לארגן אותו, ועשויות להיות כמה הבנות וכמה ארגוני

העצמי ואת שאלת האותנטיות -קושר את ארגוני . מיטשלעומס – ינינולעני, חוויה מסוימת

לספונטניות, ככוח מהותי להתארגנות נכונה בזמן נתון. האם ייתכן שהספונטניות היא אחת 

עצמי -האפשרויות העיקריות של העצמי להתממש? כפי שמיטשל מדבר על הפעלה של ארגון

בהקשר  "מצב תודעה ספונטני"הפעלת  כזה או אחר בהתאם לסיטואציה, כך יש לדבר על

בהתאם  "מצב תודעה ספונטני"של אחת מיכולות הביטוי הנפשיות. כשאדם מצליח להפעיל 

כך שמתאים לומר כי ודאות  עצמי מסוים.-עניינים נפשי וארגון לסיטואציה, הוא מבטא מצב

                                                           
( מתייחסים בכתביהם השונים למרחב וזמן בו יש מקום 2003( ומיטשל )1972oreno, Mו )מורנ 65

 .הגוף הפועל התייחס אל מורנוו מיטשל התייחס לכך יותר במובן של שימוש במטפורה לגופניות.
בגוף, גם חיוני להתייחסות בעבודה הנפשית הפסיכודרמטית. הרי שהעומס נחווה טען שהגוף הוא 

בטים גופניים כגון, האצת הדופק, הזעה, ייתכן גם כאב ראש ועוד שלל סימפטומים. הייש לעומס 
למורנו גישה הוליסטית והעבודה הפסיכודרמטית משלבת גם פעולות גופניות כגון הליכה, משחק, 
חילופי תפקידים וכל הטכניקות הפסיכודרמטיות משלבות פעולה פיזית, מתוך הכרה ששינוי במנח 

דבר המשפיע על הנפש לייצר חוויה נוספת לפי , מייצר היכרות עם מצבים חדשיםבתנועה ו הפיזי
 העצמי של הפרט. -מה שנכתב כבר עד כה ולהרחיב את מנעד ארגוני

 2013מיטשל,  66
 שם 67
 שם 68
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להישען  גוף ראשון היא הוודאות שקורה לי משהו ספונטני, ויש לי סמכות גוף ראשון

 69עליה.

לבטא מצב עניינים מסוים שמורה על התנסות פרטית, השפה המוחשית  בבואנו

זאת מפני שהעצמי נתפס כמקום מרחבי  70.תעמוד לרשותנו, תהיה שפה מטפוריתביותר ש

ומורכב ממבנים מסוימים. עם זאת, העצמי  ,שבו מתרחשים דברים, הוא ממוקם בתוך מרחב

 הקונפליקט 71.גם ממוקם בזמן כדבר הממוקם במרחב אלארק  גם נתפס באופן לינארי ולא

 72אחר מנוגדים וסותרים.-עצמי לבין יחסי עצמיה-נתפס כהתנגשות בין ארגוני )מרחב וזמן(

פי שהעצמי נוצר בשדה ההתייחסותי, במובן מסוים הוא יישאר תמיד -על-מיטשל טוען שאף

האדם חווה ה של מגוון עצמיים, לת לשאת חוויפרטי באופן קבוע ועמוק. כשגוברת היכו

עצמו חזק, עמיד ובעל יכולת השתקמות רבה יותר. הוא חווה את עצמו כמסוגל לעבור בין 

 73תפקידים מתפקידים שונים בחייו.

 סיכום

נוכל להשתמש בו לצמיחה? אפוא כיצד . עומס הוא מצב עניינים החובק בתוכו שלל חוויות

ים אפשרי, כבר פותחת את התודעה האנושית ובכן, עצם ההכרה בכך שזהו מצב עניינ

 לפעולה חדשה. 

אותו אנו מכנים כשאנו חווים עומס אנו תופסים תמונה שלו, מצב עניינים מסוים ש

 74עומס. כלומר יבואו לידי ביטוי הייחוסים הפנימיים שלנו אל סיטואציה המבטאת עומס.

גם שבעיני אדם אחר אין זה שכעת אנו חווים עומס, המציין סמכות גוף ראשון כך ומתוך 

, הקשר חדש, "טהארת אספק"טרה היא לייצר מצב של המבדומה לתחושת כאב.  ,עומס כלל

 "מצב התודעה הספונטני"לגבי סיטואציה של עומס, ולשם כך אנו נדרשים להשתמש ב

 . כדי שנוכל לעשות זאת נצטרך להפחית חרדהו .שלנו

שלנו מול מצב עניינים של עומס. ישנן  לייצר תנועה פנימית בתודעה נרצה כאמור,

פיזיולוגיות הן ו כגון תרגילי משחק )חימום פסיכודרמטי( פסיכודרמטיות , הןשלל טכניקות

ובעיקר לומר  ,לייצר מצב של הומורשנוכל , יהיה לחשובניתן כגון נשימה והרגעה כדי ש

כן שיקרו דברים ויית", נואת מצב התודעה הספונטני שלים מפעיל וו אני"עכש :לעצמנו

שגם בתוך העומס מתקיים אזור אחר מפני שייצרנו לעצמנו מעין מרחב, מ מפתיעים. זאת

  .של ערפול

                                                           
69 Davidson, 2001 
70 Johnson, 1980 & Lakoff 
 2003מיטשל,  71
 0920מיטשל,  72
73 2005 Dayton, 
 74 93Wittgenstein, 19 



ן י נשטי י י ו כל  מי  עדה 

210 

 

המתאר עומס, יש עמימות ושם יש גם חופש לנסות לראות  "משחק הלשון"בתוך 

. המובנה של פרדוקס הספונטניות, וכאן מסייע לנו קיומו את תמונת העומס בצורות נוספות

לשיפור האינטגרציה ו ס יכול להיות גם מעין מקור אנרגיה לצמיחה נפשיתכך שעומ

אזי  ,נשחק באופנים שונים לא אך אם בזמן החשיבה לא נאלתר, .בר נזכרהפנימית כפי שכ

 . או שנחוש מעורערים לא נוכל לצאת מן העומס

גם אם ו המאפשרת למשהו פרטי מאוד להתגלות,פעולה של התודעה, פעולה זו הינה 

ת, תים פעולות חדשוי. יש לע, פעמים רבות נוצר דווקא מצב חדשהרגע הספונטני חולף

 מאפשר "מצב תודעה ספונטני"שימוש בכללו של דבר, תחושות חדשות, אספקטים חדשים. 

מצביע על מצב  "מצב תודעה ספונטני"אפשר לראות ש. מה משהו חדשיתנועה שמביאה ע

מונח ביצועי, הוא מורה על האפשרות שלנו להביא עניינים שונה מספונטניות בכך שהוא 

ה יהמאפשר גמישות, יצירתיות ושינוי אופן הראיאופן פעיל לחיבור לכוח הספונטני עצמנו ב

 עומס.  – נושל מצבי עניינים שונים, ולעניינ במובנו של ויטגנשטיין
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