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סקירה

החל מפסיכוזה ועד  , כל הספקטרום של בריאות מנטלית

,  ניתן להבנה בתוך המסגרת של חוסר, לאיזון מנטלי מושלם

:בהקשר של, ותפקוד לקוי, עודף

התכוונות1.

תשומת לב2.

קוגניציה3.

רגשות4.



הגדרות

,  במטרהשקשורההיכולת המנטלית : התכוונות•

שאיפה ורצון

היכולת להבחין אילו  : אינטליגנציה של התכוונות•

שאיפות וכוונות אכן מובילות אדם לרווחה שלו  

תוך ויתור על שאיפות וכוונות  , ואימוצן, ושל זולתו

.הפוגעות ברווחתו של האדם וברווחתם של אחרים



המסתורין של האינטליגנציה האנושית

.  העיקרון של חסכנות מאפיין את האבולוציה הביולוגית•

מדוע אם כן ניחן המין האנושי באינטליגנציה שהיא הרבה 

?  מעבר למה שנחוץ להישרדות ורבייה

.  זיכרון ודמיון, ניחנו ברמות יוצאות דופן של אינטליגנציה•

,  והפרטים שבו בפרט,  מדוע אם כך המין האנושי ככלל

לא נהיים מאושרים יותר מדור לדור ומשנה לשנה  

?בחייהם



החיפוש אחר האושר

רווחה ואושר מעולם לא נראו לי : "אלברט איינשטיין•

אני אפילו נוטה להשוות מטרות  . כמטרות אבסולוטיות

."מוסריות שכאלו לאמביציות של חזיר

אני מאמין שעצם המטרה של חיינו  : "ק הדלאי לאמה"ה•

בין  , בין אם אדם מאמין בדת או שלא. היא לחפש אושר

כולנו מחפשים משהו  , אם הוא מאמין בדת כזאת או אחרת

כך שאני סבור שעצם התנועה של חיינו . יותר טוב בחיינו

."היא לעבר האושר



שני סוגים של אושר

נגזר ממה שאנו יכולים לקבל מן  ( נהנתני)עונג ֶהדֹוִניסטי •

.חושי או מנטלי, העולם ותלוי בגירוי נעים

ואינו תלוי  , אושר אמיתי נגזר ממה שאנו מביאים לעולם•

. חושי או מנטלי, בגירוי נעים



מימדים של שגשוג אנושי

שגשוג חברתי וסביבתי~ אתיקה •

שתומכת בשגשוג שלנו ושל , מיטיבה, התנהגות בלתי אלימה–

.אחרים היא התנהגות אתית

שגשוג פסיכולוגי~ איזון מנטלי •

.קוגניציה ורגשות, תשומת לב, אינטליגנציה של התכוונות–

שגשוג רוחני~ חוכמה •

.דע את עצמך–



שגשוג חברתי וסביבתי

אומות וביחסים בינלאומיים, בקהילות, הרמוניה במשפחה•

כלכלה שמקיימת את  , הרמוניה עם הסביבה האקולוגית•

ללא פגיעה בסביבה, עצמה

איזון הרמוני בין אחדות ושונות•



שגשוג פסיכולוגי

,  תחושת רווחה שאינה תלויה בגירוי חיצוני או פנימי•

ולא על ידי  , וסיפוק, שמחה, ומאופיינת על ידי שלווה

.ריגוש ועירור

,  קוגניציה, תשומת לב, נגזרת מאיזון של התכוונות•

ורגשות



חוסר איזון בהתכוונות

אובדן אפתי של תשוקה לאושר ולמה  : חסר בהתכוונות•

למשל אדישות, שגורם אושר

תשוקה אובססיבית שמסתירה  : היפראקטיביות בהתכוונות•

את המציאות של ההווה

השתוקקות לדברים שאינם תומכים  : התכוונות לקויה•

למשל התמכרות, באושר שלנו או של אחרים



שני סוגים של אומללות

גירוי הנגרמת על ידי אסון או נסיבות  -אומללות תלוית•

. שנראה שהעולם כביכול כופה עלינו, בלתי נעימות

מבלי שיש  , גירוי ומופיעה מבפנים-אומללות שאינה תלוית•

. נסיבות חיצוניות נראות לעין שגורמות לה



סיבות ותנאים לאומללות

כמעט כל הסוגים של נסיבות חיצוניות יכולים  •

.לגרום אומללות למישהו

הסיבות האמיתיות לאומללות הן חוסר איזון ונגעים •

-ואי,  עוינות, הכוללים השתוקקות, של תודעתנו

.הבנה



סוגים של התמכרות

.  התמכרות לסטימולציה של החושים או האינטלקט•

כפויות, התמכרות למחשבות אובססיביות•

:  התמכרות לעשייה•

–Blaise Pascal 1623-1662" :  בשעה שהרשיתי לעצמי

הסבל והסכנות שלהם  , השונות של אנשיםההסחותלבחון את 

כאשר מופיעות  , הם נחשפים בבית המשפט או במלחמה

, וכולי, לרוב רעות, הרפתקאות נועזות, תשוקות, מריבות רבות

מצאתי שכל האומללות של אנשים נובעת מן העובדה האחת  

."שהם אינם מסוגלים להישאר בשקט בחדרם



טבעם של השתוקקות ואחיזה

איכויות  , באופן שגוי, סוג של תשוקה שבה אדם מייחס•

מסנן באופן קוגניטיבי את  , רצויות לאובייקט מסוים

ואז משתוקק לאובייקט זה , איכויותיו הבלתי רצויות

.כמקור אמיתי של עונג ורווחה

.כוח ומוניטין, עושר: אובייקטים שכיחים של השתוקקות•



ארבעה אספקטים לחיפוש האושר

?מהו שיגרום לך אושר אמיתי•

שיעזור לך למצוא אושר  , מה היית רוצה לקבל מן העולם•

?שכזה

כיצד היית רוצה להשתנות ולהתבגר מבפנים כדי להשיג  •

?רווחה שכזאת

מהו  , כדי להעניק לחייך את המשמעות הרבה ביותר•

?שהיית רוצה להעניק לעולם



הטיפוח של רצון חופשי

רצון חופשי הוא היכולת לעשות החלטות המתפקדות  •

.  לתמוך באושרנו אנו ובאושרם של אחרים

ככל שהתודעה יותר נשלטת על ידי הנגעים של •

.כך פוחת החופש שלנו, עוינות ואי הבנה, השתוקקות

התבונן פנימה וזהה את תשוקותיך לפני שאלו מתבטאות  •

.ובחר אלו מהן לאמץ ואלו לזנוח, בהתנהגותך



השלמות של האינטליגנציה של התכוונות

התבונה לרצות רק את מה שבאמת מיטיב עימנו ועם •

אחרים

לדעת אלו רצונות וכוונות מובילים לאושר מעבר לחיים •

ולפעול על פיהם, אלו

לדעת אלו רצונות וכוונות מובילים לחופש ולהתעוררות  •

.ולפעול על פיהם, רוחנית



שגשוג רוחני

אותנו בכל איכות של תחושת רווחה שמלווה •

של החיים והמוותהתהפוכות 

שחרור  ~ נגזרת מהכרת עצמנו ויחסנו ליקום •

באמצעות תובנה


