
אעיהלימור אעיהלימור

החוליםבביתהאונקולוגיתבמחלקההמטופליםסרעןחולישמעתם?כבררפואיתמדיטציהעל

הסיניתברפואהשהתאהבנוירולוגהואשלהשהמנחהדופןיוצאתבסדנהמשתתפים״וולפסון״

בכלפניכםהבעתאחרי״תעקבו

מיכאלד״ראומרנתון״,רגע

הקבוצהלחבריקונסטנטינובסקי

לפיאנשיםממגנטים״אתםמולו,היושבים

שלכםהסביבהכועסכשהפרצוףהפרצוף.

אליכםיביאמחייךפרצוףלכועסת;תהפוך

מחייכים״.אנשים

לאינפוזיות,מחובריםשםיושביםהם

בשקי־גומעיםמהבית,במיוחדהגיעוחלקם

קה

$TS1$בשקיקה$TS1$

$DN2$בשקיקה$DN2$קונסטנטינובםקי,ד״רשאומרמילהכל

הרפו־במרכזרפואיתמדיטציהסדנתמנחה

אי

$TS1$הרפואי$TS1$

$DN2$הרפואי$DN2$המחלקהמטופלילכלהפתוחה״וולפסון״

החוליםביתהואאגב,וולפסון,האונקולוגית.

להש־למטופליםהמאפשרבישראלהראשון

תתף

$TS1$להשתתף$TS1$

$DN2$להשתתף$DN2$תשלום.ללאהמדוברת,בסדנה

ללמוד״,ומתחיליםלעולםמגיעים״אנחנו

הרעיוןאתקונסטנטינובסקיד״רלימסביר

לומדרקכשהוא״ילד,הסדנה,מאחורישעומד

ללכת׳תפסיקלומורהאינהאמוונופל,ללכת

כשא־ומתמודד.ללכתממשיךהואמסוכן׳,זה

נשים

$TS1$כשאנשים$TS1$

$DN2$כשאנשים$DN2$להמשיךחוששיםאנונופלים,בוגרים

התינוק,כמוהטעות.פהמצוקה.וחשיםללכת

כלללכתלהמשיךחייבהבוגרהאדםגםכך

כיצדללמודועליוהמכשולים,למרותחייו,

בדרכו״.שעומדמהכלעםלהתמודד

לטיילליבא

בהכשרתו,נוירולוגקונסטנטינובסקי,ד״ר

סדנ־ומעבירמפתחמשלימה,ברפואהעוסק

אות

$TS1$סדנאות$TS1$

$DN2$סדנאות$DN2$מוחלטתוסליחהרפואיתמדיטציהשל

הרפואית,המדיטציההטאו.עקרונותפיעל

מדויקמאודמנגנוןפיעלפועלתלדבריו,

איברהואהאדםשמוחההבנהעלהמתבסס

התקשורתערוציאתלפתוחהמסוגלצומח,

ליצורלנוולסייעלנפשהגוףביןהקיימים

חדשים.הקשריםבמוח

שהמטופליםהבחנתיהנוירולוגית״במחלקה

מקבליםמסוימים,סימפטומיםעםמגיעים

ומשתחרריםהקלהמרגישיםותרופות,זריקות

עםחוזריםמה,זמןלאחרשוב,אךלביתם,

מבחינתוהשינוימסביר.הואבעיות״,אותן

ברוסיהחוליםבביתכשעבר1980בשנתקרה

ואקופונקטורה.סיניתרפואהללמודונשלח

במח־סיניתלרפואהקליניקהפתחבהמשך

לקה

$TS1$במחלקה$TS1$

$DN2$במחלקה$DN2$פסי־ולמדהחולים,בביתהנוירולוגית

כותרפיה

$TS1$פסיכותרפיה$TS1$

$DN2$פסיכותרפיה$DN2$טכניקותשכללהספורטברפואת

בתחרויות.מתחעםלהתמודדות

ואלופותעולםאלופותהיושלי״התלמידות

מיוחדיםכלים״פיתחתימספר,הואאירופה״,

העבר־במקביללתחרויות.ספורטאיםלהכנת

תי

$TS1$העברתי$TS1$

$DN2$העברתי$DN2$חוליםבבתירפואיתמדיטציהשלסדנאות

רבותשניםבמשךבארץרפואייםומרכזים

הפועלשלאמנותיותמתעמלותעםועבדתי

אליצורשחקניותעםישראל,ונבחרתחולון

להכנהכליםלפתחוהמשכתיבכדורסלחולון

לתחרויות״.ופסיכולוגיתרגשית

שבמדיטציהמסבירקונסטנטינובסקיד״ר

הגוף,במערכותמוחלטתשליטהיוצריםאנחנו

כלכדבריו.הפעלה״,״חוברתמעיןומקבלים

מסוימת.מערכתעלעובדתרגיל

הזוהסדנהאתלימציעיםהיופעם״אם

לוקר,מריואומרשפוי״,לאשזהאומרהייתי

עזרההסדנה״אבלבסדנה,מטופל71בן

הפניםארשתחדש.לאדםהפכתיהרבה.לי

אתלמדתיוכאןכועסת,הייתהתמידשלי

הפנימי״.החיוך

במשךכימותרפיםטיפוליםעברה57בתס׳

״התחבר־השחלות.סרטןבשלשנהחצי

תי

$TS1$״התחברתי$TS1$

$DN2$״התחברתי$DN2$הרג־״זומספרת,היאהראשון״,מהרגע

שת

$TS1$הרגשת$TS1$

$DN2$הרגשת$DN2$שקיבל־הכליםהדאגות.מכלהתנקות

תי

$TS1$שקיבלתי$TS1$

$DN2$שקיבלתי$DN2$מחלות.במניעתגםאחד,לכלמתאימים

וזהעלתהשליהחיסוניתהמערכתיעילות

הטיפולים.שלהלוואיתופעותאתהקטין

בגדים,לקנותחשקליהיהלאחודשלפני

ליבאופתאוםממנה,ובריפויבמחלהשקעתי

חיצוניות.לשנותלהתלבש,לצאת,לטייל,

אופטימיות״.התמלאתי

האו־במכוןאחראיתאחותרביזדה,עופרה

נקולוגי

$TS1$האונקולוגי$TS1$

$DN2$האונקולוגי$DN2$,כיבהתרגשותמספרתבוולפסון

רביםחיובייםלשינוייםנוכחההסדנהבמהלך

להתמודדביכולתלרבותהמטופלים,בקרב

הלוואי.תופעותועםהמחלהעם

אנשים?דיווחומד!על

שבעק־דיווחקשהמעצירותשסבל״חולה

בות

$TS1$שבעקבות$TS1$

$DN2$שבעקבות$DN2$חולהשיפור.חלבסדנהשלמדהתרגילים

היכולותבשד.ציסטההעלמותעלדיווחה

בעיותעםולהתמודדהגוףאתולאזןלשלוט

נרג־אניהן.אףביטוילידיבאותרגשיות,

שת

$TS1$נרגשת$TS1$

$DN2$נרגשת$DN2$הייתההסדנההמטופלים.תגובתנוכח

בזכותאךלשבועיים,אחתלהתקייםמתוכננת

שבוע.כלמתקיימתהיאהמטופליםהיענות

טיפוללהםשאיןביוםגםבמיוחדהמגיעיםיש

כימותרפי״.

מרגש.זה

מולמטופלת,ציינהלאחרונהרק״בהחלט.

45חייה,שנותכלשבמשךהקבוצה,כל

מרגי־שהיאכמוכךכלטובהרגישהלא

שה

$TS1$מרגישה$TS1$

$DN2$מרגישה$DN2$."עכשיו

עצמיעלליספר

האנו־הסבלקונסטנטינובסקי,ד״רלדברי

שי

$TS1$האנושי$TS1$

$DN2$האנושי$DN2$״השכללרגש.השכלביןמפיצולנובע

השני,לכיווןהרגשמסוים,לכיווןמוביל

הללוהשנייםמהמביןלא׳המסכן׳והגוף

הרגש,הלב,לאבא.משולהשכלממנו.רוצים

רביםואבאכשאמאהילד.הואוהגוףהאמא.זו

הרמו־רוצההואוחולה,בוכההילדהזמןכל

ניה״,

$TS1$,הרמוניה״$TS1$

$DN2$,הרמוניה״$DN2$מסביר.הוא

במימי?כלליש

אפשרהכול.לקבלכולםאתמלמד״אני

פשוטים:שלביםבשלושהבעיהכללפתור

אתלאהובבבעיה,עצמךואתהבעיהאתלקבל

לדרכה״.אותהולשחררהבעיה,בתוךעצמך

זהבחייםאבלבפשטות,זאתמציגאתה

מורכב.

כאן.שלוהשיעורמהלהביןחייב״אדם

כמוזהה,בעיהעללימספריםרביםאנשים

למעשהכאשרלמשל,ההורים,שלהיחס

הגדוליםהמוריםהםשההוריםלהביןעליהם

אתללמדהסכםמעיןעלחתמוהםביותר.

שאחדכךתנאי,ללאעצמואתלאהובהילד

אתלאהובללמודהינוהאדםשלהשיעורים

שהוא״.כפיעצמו

אפשרי?זה

האוניבר־ועדמהגןהלימודיים,״במוסדות

סיטה,

$TS1$,האוניברסיטה$TS1$

$DN2$,האוניברסיטה$DN2$לאדם.חיצונייםנושאיםעלרקלומדים

כעם,עםלהתמודדאיךמלמדיםשלאכמעט

כליםללמודהיחידהקריטריוןדאגה.עלבון,

הזה״.התהליךאתלעבורהמוכנותהואאלו

פחד?עםלהתמודדמציעאתהכיצד

אנילגרשו.מעונייניםמידמופיע״כשפחד

אורחוהואמאחרהדלתאתלולפתוחמציע

עצמי!׳,עלליספר׳שב!לו:תאמרוכבוד.

שהואלומודהואתהמספרהוארגעומאותו

תפקידו.אתעשההואכיהולך,הואואזבא

הרגש,שלהמטרהמהשמביניםלאחררק

התשובה״.אתמקבלים

קורבןתהיואל

מביניםאנשיםבובסדנהשלבקייםלדבריו,

המחלהאתמכנההואלחלות.אותםהביאמה

החיים׳״.שלהמהירבכביש׳תמרור

המיבה?אתכשמגליםעושיםמה

ובוח־הדרכים,לפיצולעדלאחור,״חוזרים

רים

$TS1$ובוחרים$TS1$

$DN2$ובוחרים$DN2$הכבישאתשובולאבריאותשלהדרךאת

מסוכן״.והואמאחרהזה

עצמו.באדםתלויהבולאז

שלנוביותרהקשוחיםשהמורים״מסתבר

להשתחררחייביםביותר.אלינוהקרוביםהם

כולםאתלהאשיםשגורמתהקורבן,מתחושת

ברגעבחיינו.שקורהמהבכלעצמנוכולל

הכוללעשותיכולהואמכךמשתחררשאדם

גבולות״.בלי

פשוט.בךבלנשמעזהשוב

תחומים:שלושהסביבבחייםנע״הכול

והסביבהעצמנועםיחסיםמערכתבריאות,

כלכלי״.ומצבהקרובה

רפואיתמדיטציהביןההבדלמה

לרגילה?

המדי־מדיטציות.בסתםמאמיןלא״אני

טציה

$TS1$המדיטציה$TS1$

$DN2$המדיטציה$DN2$פתרון.לשםמדויקתהיאהרפואית

להירגע.במטרהנעשיתרגילהמדיטציה

להירגעישמקצועית,רפואית,במדיטציה

אותה".לעשותמנתעל תשובה"מקבליםהרגשמטרתאתשמביניםלאחר"רקבפעולה.המדיטציהקבוצת

עוםרההאחות

"החולהרביזדה.

שהציסטהדיווחה

נעלמה"

רוםרםצילום:



קונסטנטינובסקיד״רשלביתובסלון

מסביר:והואהקדמוןהאדםשלציורתלוי

לוהיובאויב,נתקלכשהיההקדמון,״האדם

כשהיהלהלחם.אולברוחאינסטינקטים:שני

שיו־כשהרגישברח.הואחזק,באויבמדובר

כל

$TS1$שיוכל$TS1$

$DN2$שיוכל$DN2$,לחלוטין.מדעיזהבו.נלחםלהכניעו

צופיםאנשיםהתופעה.אותהנצפיתבזמננו

חניתלקחתהואוהרפלקסמרגיזותבחדשות

לאאךרגשית,הצפהבשללמסךולהעיפה

מנתעלעולההדםלחץאזמסרלנפץמקובל

ולהל־לברוחבשריריםדםמספיקשיהיה

חם.

$TS1$.ולהלחם$TS1$

$DN2$.ולהלחם$DN2$לברוח,אפשראיהספהשעלהיאהבעיה

הולכיםעולה.הדםולחץלשבת,ממשיכים

וחוזריםדםלחץלהורדתכדורלקבללרופא

שמביאההרגלאתלשנותבמקוםלטלוויזיה,

הבעיהאתלפתורמלמדאניבסדנהזה.את

דם״.לחץשמורידתרגילבאמצעות

הייתההאדםימימראשיתכברלדבריו,

לשמי־הנפשיתהרגיעהשלחשיבותהידועה

רה

$TS1$לשמירה$TS1$

$DN2$לשמירה$DN2$לפרקהציעהרמב״םכאשרהבריאות,על

״בולםחלקים:לשלושהבריאותהמונחאת

תנועתו״.ויגביראוכלוימעיטרוגזו,

הרפואיתהמדיטציהמדיטציות.בסתםמאמיןלאאני

נעשיתרגילהמדיטציהפתרון.לשםמדויקתהיא

ישמקצועית,רפואית,במדיטציהלהירגע.במטרה

אותה״לעשותמנתעללהירגע

המדיטציהדברשלבסופוזומה

הרפואית?

מאוסףמורכבתהרפואית״המדיטציה

ליישוםהניתניםפשוטיםוכליםתרגילים

ידיעלפותחהוהיאהרגילים,החייםבמסגרת

בשימוששהתמחתהמומחיםרופאיםקבוצת

ולתמוךלחזקכדיומדיטציהריכוזבתרגילי

רוגעלמצבבהגעהולסייעהחיסון,במערכת

מקצו־ליוויאובמכשורצורךבלאושלווה

עי

$TS1$מקצועי$TS1$

$DN2$מקצועי$DN2$.מיוחד״

המדיטציה?מתבצעתביצד

רפואיתמדיטציהמבצעיםהמקרים״ברוב

לפניבלילהבשכיבהגםלבצעניתןבישיבה.

לבצעניתןבהןטכניקותוקיימותהשינה,

שונותטכניקותבהליכה.אפילואובעמידה

לנומסייעותרפואיתמדיטציהשלומגוונות

אתישומכוונת.מודעתנכונה,בצורהלנשום

בחפץהפוקוסמדיטצייתהמיקוד,מדיטציית

ובתדריםבצליליםשימושואפילורעיון,או

איבריםומאזניםכתומכיםהידועיםמיוחדים

הנשי־מערכתכדוגמתהאדםבגוףשונים

מה,

$TS1$,הנשימה$TS1$

$DN2$,הנשימה$DN2$הכבד,השתן,שלפוחיתהכליות,מערכת

הלבחיזוקופיסיולוגי,רגשיאיזוןהמרה,כיס

הדם״.וכלי

שלבהינוהמוחלטתהסליחהשלהשלב

להש־מסייעת״הסליחההרופא,לדברימרגש,

תחרר

$TS1$להשתחרר$TS1$

$DN2$להשתחרר$DN2$,חשי־ודפוסיהתנהגותדפוסימטראומות

בה

$TS1$חשיבה$TS1$

$DN2$חשיבה$DN2$ונסחביםאיתם,להתמודדשקשהומדברים

מאפשרתזוטכניקהמודע.בתתשניםבמשך

בחיים״.ולהתקדםלהשתחררלנו

מופיע״כשפחד

מידמעוניינים

מציעאנילגרשו.

אתלולפתוח

מאחרהדלת

כבוד".אורחוהוא

קונסטנטינובסקי

ראטיהימצילום:



אטיהלימור

חדרנויח
אטיר.לימור

17פס

ב״קפלו״?אחזקהעבודותבהתנדבותלבצעמארה״בנוצרייהצעירההביאמה

ילד״שללבו״הצלפרויקטלטובתשציירתמונותמכרשווייץשגריר

איידהומדינתתושבתהנטינגטון,דניאל

זוגהלבןבקרובתינשא22בתשבארה״ב,

לישראלדניאלהגיעהאלהבימיםכריס.

וקנדהמארה״בנוצריםצעיריםשלמשלחתבמסגרת

בביתלהתנדבכדיישראל״של״חבריםבארגוןהחברים

אחזקה.בעבודותברחובות״קפלן״החולים

לאחרשליחותבתחושתלכאןהגיעהכימספרתדניאל

אוהב״אלוהיםוכיהתנ״ך,דרךישראלעלשלמדה

משהותיאמישלהרבותהדאגותלמרותישראל.את

משטי־כאןנהניתאנישם,שנשארואהוביבישראל,

פת

$TS1$משטיפת$TS1$

$DN2$משטיפת$DN2$,חדכחוויהמטופליםוקבלתחלונותניקויכלים

מאושרתאנימשפחה.מקימהשאנילפנירגעפעמית,

הזו״.מהפעילות

לביתמגדרהמשפחהשלאנונימיתתרומה

ספרלרכישתשימשההרופא"״אסףחולים

הרפואי.המרכזשלהכנסתלביתחדשתורה

ידיעלשנוהלחגיגיבטקסהתורהספרהתקבלהשבוע

אתהרופא.אסףהרפואיהמרכזרבמלכה,אליעזרהרב

ובנו־תזמורתבליווימשתתפים250קיבלוהתורהספר

כחות

$TS1$ובנוכחות$TS1$

$DN2$ובנוכחות$DN2$בסעודתהסתייםהטקסהתורם.משפחתקרובי

המסורת.מיטבלפימצווה,

הפתיעהפנר,וולטרבישראל,שווייץשגריר

קוקטיילגןשברמתבביתוכשערךהשבוע

הפועלתילד״שללבו״הצלבעמותתלתמיכה

הפנרבחולון.״וולפסון״הרפואיהמרכזעםבשיתוף

שצייר.תמונותומכרפומביתמכירההנחה

בסניףכיהשבוענמסר״מכבי״חוליםמקופת

בקרובלשימושיכנסשבחולון״צאלים״

אמצעיםובומזרוניםמצופהחררה״סנוזלן״

לטיפולהמיועדומגע,קולאור,חושי:לגירוישונים

ד״רועוד.קשבהפרעותעםילדיםאוטיסטים,בילדים

״החדרילדים:להתפתחותמומחהדוידוביץ',מיקי

הזוובצורהשוניםלחושיםלהיחשףלילדיםמאפשר

לשפרהיאהמטרהשלהם.הקשייםאתלווסתיוכלו

תפקודם״.את

הנטינגטון.דניאל

כעמית".חד"חוויה

קפלןדוברותצילום:


