
11/11/2019

1

הטיפוח של אינטליגנציה רגשית

B. Alan Wallace, Ph.D.

Santa Barbara Institute for Consciousness Studies

(http://sbinstitute.com)

תרגום לעברית על ידי לאמה דבורה

http://sbinstitute.com/


שגשוג בעולם של שינויש

שנה של אבולוציה ביולוגית מאז הופעת המין  200,000•

בעודנו מתאימים את עצמנו לאיטנו לסביבתנו , האנושי

הטבעית

שנה של שינויים מהירים בסביבה החברתית  150•

הדורשים אבולוציה הכרתית ופסיכולוגית  , והטבעית

מהירה כדי להתאים לסביבה באופן שהמין האנושי יוכל 

.כי אם גם לשגשג, לא רק לשרוד



תחומי השפעה

רגשות•

מצילים את חיינו במצבי חרום–

מניעים אותנו לפעול–

חיוניים ליצירת מערכות יחסים–

מצבי רוח•

הטריגר לא תמיד ברור–

מצבי רוח אורכים זמן רב יותר–

למצבי רוח אין סימנים משלהם–

תכונות•

מתמידות לאורך זמן וצובעות הכול–

אחרים שמים לב וחושבים עלינו בתור כאלו–



חוסר איזון רגשי

ֶחֶסר רגשי•

מוות רגשי פנימי–

אדישות קרה לאנשים ואירועים–

היפראקטיביות רגשית•

התעלות ודיכאון–

תקווה ופחד–

הערצה ובוז–

אחיזה וכעס–

תפקוד רגשי לקוי•

תגובות שאינן מתאימות למצבים–



קורלציות

מאפיינים של האישיות מצבי רוח
רגשות  

אוניברסליים

עוין, רוטן קל לרגוז כעס

מתחמק, ביישן דואג פחד

פסימיסט מלנכולי עצב

אופטימיסט אופוריה שמחה

מלא בוז גועל נפש נפשי סלידה

תמים פליאה הפתעה

נרקיסיסט סנוב בוז



(אריסטוטלס)התנהלות רגשית קונסטרוקטיבית 

בפרופורציה לאירוע שעורר אותם, רגשות במידה הנכונה•

מבוטאים בזמן הנכון•

בהתאם לטריגר הרגשי  , מבוטאים בצורה הנכונה•

באופן שאינו פוגע, ולנסיבות



כיצד רגשות מסבכים אותנו

אך בעוצמה לא מתאימה  , אנו חשים ומפגינים את הרגש הנכון•

.או למשך זמן בלתי מתאים, (יתר-תגובת, למשל)

למשל  )אנו חשים את הרגש הנכון אך מבטאים אותו בצורה פוגעת •

(סביל-תוקפני

,  (לא מתאים)ולכן אנו חווים רגש לא נכון , נדרך רגש לא נכון•

ואיננו מודעים לאי ההתאמה שבין החוויה הרגשית שלנו והאופן 

שבו היא מבוטאת



מעוותתתקופה של תגובה

משובשת שמופיעה מעצמה/תקופה של ראייה צרה•

מאששת  , החשיבה לא מסוגלת לכלול אינפורמציה שאינה תואמת•

.או מצדיקה את הרגש שאנו חשים

שבאופן טיפוסי גורמים להמשך הרגש  , ציפיות ושיפוטים נוצרים•

שמופיע במקום להפחית אותו

התקופה יכולה להועיל בכך שהיא ממקדת את תשומת הלב לבעיה  •

.ומנחה לפעולה, שמופיעה

היא עלולה להוביל להתנהגות , אם היא נמשכת זמן רב מידי•

.רגשית בלתי הולמת



"להבה"וה" ניצוץ"בין ה

תוכל לזהות , עם הפיתוח של מודעות והתבוננות פנימית•

את הניצוץ של רגש לפני שמופיעה הלהבה של  

.ההתנהגות

תרגל אינטליגנציה רגשית על ידי הערכה האם ראוי לבטא •

.כיצד–ואם כן , את הרגש



טיפוח איזון רגשי

אהבה מיטיבה•

חמלה•

שמחה אמפתית•

התייחסות אחידה•



קירובים גרועים והפכים

;  קירוב גרוע לאהבה מיטיבה היא אחיזה המרוכזת בעצמנו•

.ההפך ממנה הוא רצון רע

;  קירוב גרוע לחמלה הוא ייאוש•

.ההפך ממנה הוא אכזריות

;  קירוב גרוע לשמחה אמפתית הוא נהנתנות•

.ההפך ממנה הוא קנאה וציניות

; קירוב גרוע להתייחסות אחידה הוא אדישות מנוכרת•

.ההפך ממנה הוא אחיזה ודחייה



תיקונים לחוסר איזון רגשי

התיקון לנהנתנות הוא אהבה מיטיבה•

התיקון לאדישות מנוכרת הוא חמלה•

התיקון לדיכאון הוא שמחה אמפתית•

התיקון לאחיזה המרוכזת בעצמנו ולדחייה הוא התייחסות  •

אחידה



מטריצה מרובעת של אינטליגנציה

בלתי מאוזן
מאוזן תחום

חסר תפקוד לקוי הייפר

העדר תשוקה  

אפתיה, לאושר

תשוקות לא 

בריאות
תשוקה אובססיבית

כוונות/מטרה

שאיפות

אתיקה

כוונה

ADHD

רפיון

העדר  

חדות/בהירות

תשומת לב לא 

בריאה

שקט לא רצוני-אי

הסחת דעת

ערות יתר

OCDD

בהירות

יציבות

העדר המשגות

נקודתיות-חד

תשומת לב

יכולת לקלוט -אי

את מה שקורה
תפיסה מעוותת

השלכה על  

המציאות

קיום , השתנות-אי)

מקור  , עצמי

(הסבל/האושר

ראיית המציאות  

כמות שהיא

חוכמה

תובנה אנליטית

קוגניציה

אדישות

תגובות בלתי  

הולמות

תנודה מנית בין 

קיצונויות

,דיכאון–התעלות )

פחד-תקווה

(אחיזה-כעס

תגובה מודעת

שחרור מודע

בחירה

לב טוב

רגשות



מטריצה של איזון מנטלי

מה יגרום לי ( 1: )ארבע השקפות

מה הייתי רוצה ( 2)? לאושר של ממש

מה הייתי רוצה ( 3)? לקבל מן העולם

מה הייתי רוצה לתת  ( 4)? להתמיר

?לעולם

סביבתי/חברתי

פיזיולוגי

התנהגותי

פסיכולוגי

אופטימלי

חסר

היפראקטיבי

תפקוד לקוי

כוונה

:  ארבעה אופנים לאימון תשומת הלב

התבוננות  ( 2)מודעות לנשימה ( 1)

(  4), מודעות למודעות( 3)בתודעה 

מיזוג התודעה עם המרחב

סביבתי/חברתי

פיזיולוגי

התנהגותי

פסיכולוגי

אופטימלי

חסר

היפראקטיבי

תפקוד לקוי

תשומת לב

,  גוף( 1: )ארבעה יישומים של מודעות

תופעות( 4), תודעה( 3), רגשות( 2)

סביבתי/חברתי

פיזיולוגי

התנהגותי

פסיכולוגי

אופטימלי

חסר

היפראקטיבי

תפקוד לקוי

קוגניציה

אהבה  ( 1: )ארבע מחשבות אינסופיות

שמחה  ( 3), חמלה( 2), מיטיבה

התייחסות אחידה( 4), אמפתית

סביבתי/חברתי

פיזיולוגי

התנהגותי

פסיכולוגי

אופטימלי

חסר

היפראקטיבי

תפקוד לקוי

רגשות


