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חוסר איזון בתשומת הלב

אובדן בהירות וחדות של תשומת הלב(: חוסר)רפיון •

אי שקט שאינו רצוני והסחת  (: היפראקטיביות)ערות יתר •

מונעת על ידי תשוקות כפייתיות, דעת

הקשבה באופן נגוע: תפקוד לקוי של תשומת הלב•



תשומת לב ועולם החוויה

William James (1842–1910): 

המאפיינים שבהם אנו עוסקים , הנושאים שבהם אנו עוסקים נהיים נושאים אמיתיים"ה

בעוד שהנושאים ; קיום אמיתי–והקיום שבו אנו עוסקים , מאפיינים אמיתיים–

המאפיינים שמהם התעלמנו נהיים , שמהם אנו מתעלמים נהיים נושאים דמיוניים

בשטח  , והקיום שממנו התעלמנו נהיה קיום בארץ שאינה קיימת, מאפיינים שגויים

איננו מונים  , מכוח ההרגל וגם באופן פרקטי. ההפקר שבו שוכנים יצורים דמיוניים

אפילו איננו מתייחסים אליהם ... דברים אלו שמהם התעלמנו בין הדברים שקיימים 

."שקולים ללא כלום, אנו מתייחסים אליהם כאילו היו בזבוז גמור; כאל תופעות

כל אחד מאיתנו בעצם בוחר את , באופן שבו אנו בוחרים להפנות את תשומת ליבנו"

."סוג העולם שיופיע עבורו ושבו הוא ישכון



תשומת לב וחינוך

William James:

היא עצם השורש  , תשומת לב שנדדה, שוב ושוב, היכולת להחזיר באופן רצוני" 

. חינוך המשפר יכולת זו יהיה חינוך מצוין... וכוח רצון , אופי, של שיפוט

."אולם קל יותר להגדיר אידיאל זה מאשר לתת הנחיות מעשיות כיצד לממשו

הכוח של הכוונת תשומת הלב באופן רצוני הוא העיקר בכל ", בחינוך

כך גם המוסריות שלנו נוטה  , בדיוק כפי שמאזניים נוטים על חודם. התהליך

." בהתאם לכוח זה



תשומת לב וחוזק פנימי

William James:

אדם שהרגיל את עצמו מידי יום בהרגל של תשומת לב 

ונמנע מדברים שאינם נחוצים , כוח רצון אנרגטי, מרוכזת

ואילו  , יעמוד איתן כסלע כאשר הכול סביבו מתערער... 

יפוצו לכל עבר כמוץ  , אחיו בני התמותה שהם רכים יותר

."הנישא ברוח



?האם ניתן לאמן את תשומת הלב

William James:

אין בנמצא תשומת לב רצונית שאותה ניתן להחזיק במשך יותר ממספר "•

היא סדרה של מאמצים ' תשומת לב רצונית נמשכת'הדבר שמכונה . שניות

."עוקבים המחזירים את הנושא אל התודעה

אנשים כאלו . אין ספק שהיכולת לשמור על תשומת לב יציבה הינה נכס יקר"•

אני נוטה לחשוב שאין . ועם פחות שחיקת עצבים, יכולים לעבוד מהר יותר

בנמצא שום מידה של אימון ומשמעת שבאמצעותה ניתן להקנות יכולת זאת 

מידתה של יכולת זו היא . במידה משמעותית למי שלא ניחן בה באופן טבעי

."כנראה מאפיין קבוע של כל אדם ואדם

נהוג לחשוב על גאונים שהם נוטים להצטיין ביכולתם לשמור על תשומת הלב •

גאונותם היא שמעניקה להם את היכולת  : "אך הוא ממהר להוסיף; כרצונם

."ולא תשומת הלב היא שהופכת אותם לגאונים, לשמור על תשומת לב



שלוש מטרות של אימון תשומת הלב

תחושת רווחה של גוף ותודעה: הרפיה•

המשכיות וקוהרנטיות של תשומת הלב על : יציבות•

אובייקט

רזולוציה ומיקוד של תשומת הלב, בהירות: חדות•



שתי יכולות לעידון תשומת הלב

היכולת לשמור באופן רצוני תשומת  (: או זכירה)מודעות •

או הסחת דעתשיכחהללא , לב רצופה על אובייקט מוכר

,  היכולת להשגיח על התודעה(: או דריכות)בדיקה פנימית •

לזהות את הופעתם של ערות יתר או רפיון



מודעות לנשימה

(  זיכרון לטווח ארוך)מודעות רטרוספקטיבית •

של הנחיות

מודעות לנשימה מרוכזת בהווה •

(במבט קדימה)מודעות פרוספקטיבית •

יתר  -להופעתם של רפיון וערות



צפייה בתודעה

של מרחב התודעה  , "בזמן אמת", מודעות מרוכזת בהווה•

תמונות  , למשל מחשבות משוטטות, "האובייקטיביים"ותכניה 

ואירועים המתרחשים בחלום, מנטליות

של תהליכים  , בדמות זיכרון פעיל, מודעות רטרוספקטיבית•

כגון רגשות והשתוקקויות, "סובייקטיביים"מנטליים 

מודעות פרוספקטיבית להופעתם של רפיון וערות יתר•



אתגרים להתבוננות פנימית

•Edward B. Titchener (1867–1927) :

הימנעות ", "שמירת תשומת לב מתמדת"הקשיים העיקריים בהתבוננות פנימית הינם 

."לדעת מה לחפש"ו " מהטייה

:אתגרים של התבוננות פנימית•

oבלתי יציבה וקשה לאימות

oולא במצבים מנטליים רגילים או פתולוגיים, שימושית בהבנת מצבי מדיטציה בלבד

oחשופה לסילוף על ידי תאוריות

o חשופה לאשליה פנומנולוגית

oחשופה להסתרה ולייצוג שגוי על ידי מוטיבציות ותהליכים מנטליים בלתי מודעים

oחשופה להשפעה המעוותת של ההתבוננות במושא של התהליך המנטלי



היתרונות של הרגעת התודעה

Lerab Lingpa (1856-1926):

,  רכים או אלימים–יהיו אשר יהיו החוויות והמראות שמופיעים "

טובים  , חזקים או חלשים, בעלי משך קצר או ארוך, עדינים או גסים

התבונן בטבעם והימנע מכל הערכה אובססיבית שלהם  –או רעים 

זוהרת , רגועה, תהא המודעות לב תרגולך. בתור דבר כזה או אחר

ואם תוכל להביא לידי  , אם תשמש מדריך לעצמך. וצלולה מטבעה

,  כאילו השחלת חוט במחט, שלמות את הנקודות העיקריות

תשיג עצמאות שבה אינך מוכנע על  , יירגעו הנגעים שבזרם תודעתך

."ותודעתך תהיה תמיד מרוסנת ורגועה, ידם



הערך הפסיכולוגי של ההתבוננות פנימית

•David Galin ,הנזק לאינטגרציה  של אדם המנותק מן המימד  : פסיכיאטר-נוירונ

בשל אובדן התבוננות פנימית הוא יותר גדול מן הנזק של  ' אישית'של מציאות 

.ניתוק מן העולם החיצון בשל נזק לחושים או שיתוק

(“Theoretical Reflections on Awareness, Monitoring, and Self in Relation to 

Anosognosia,” Consciousness and Cognition I, 1992, pp. 152-162)

אישיות היא ההאחדה הסינטטית של כל : אינטגרציה פסיכולוגית של האישיות•

,  רגשות וסנטימנטים, אינטליגנציה–כל המאפיינים המנטליים . המאפיינים האישיים

חייבים להיות מאורגנים ומשולבים לכדי , תגובות מולדות ונרכשות, רצונות, דחפים

אינטגרציה  . האחדה של כל המאפיינים לכדי אישיות נקראת אינטגרציה. אחדות

אישיות בריאה כוללת נטיות של תגובה שאינן . שלמה היא האידיאל של אישיות

.כי אם קרובות לאינטגרציה, מאורגנות באופן רופף



הערך הפרקטי של התבוננות פנימית

Inventor Nikola Tesla (1856-1943): 

זה גרם לי לסבל . מאז ילדותי הייתי מונע למקד תשומת לב על עצמי"

שכן לימדה  , הייתה זו ברכה במסווה, להבנתי הנוכחית, אולם, רב

של התבוננות פנימית  , לאמודאותי להעריך את הערך שכלל לא ניתן 

הלחץ של עיסוקים והזרם  . בשימור החיים וכן כאמצעי להישגים

הבלתי פוסק של רשמים הנמזגים לתוך תודעתנו דרך כל השערים  

רוב  . בדרכים רבות, הופכים את קיומנו המודרני למסוכן, לידע

שהם לחלוטין  , האנשים כל כך שקועים בהרהור על העולם החיצוני

."לא מודעים למה שחולף בתוכם



הידע שמושג מהתבוננות פנימית

William James:

הקושי הוא  ... ו; התבוננות פנימית היא קשה ובלתי אמינה"

הביטחון היחיד  ... מכל סוג שהוא , פשוט שבכל הסתכלות

הוא בקונצנזוס הסופי של ידע רחוק יותר אודות הדבר  

,  והבנות מאוחרות יותר המתקנות הבנות קודמות, הנבחן

עד אשר לבסוף מושגת ההרמוניה של מערכת שהיא  

."קונסיסטנטית


