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מאמר זה מסביר כיצד ניתן ליישם תרגול צ'י גונג ממוקד טראומה ואובדן בעבודה 

טיפולית קבוצתית, שבבסיסה השיח ב“שפת הגוף“. תרגול הצ'י גונג צמח בסין בתוך 

הפועלים  והזמן,  הסביבה  הנפש,  הגוף,  בין  המאחדת  כעמדה  המסורתית,  הרפואה 

את  המבטאת  אקטיבית  פעילות  זוהי  החיים.  תהליכי  לאורך  זה  על  זה  ומשפיעים 

ההנחה כי אדם צריך לקחת חלק בשמירה על בריאותו הנפשית והגופנית. המאמר 

מציג את הידע המצטבר בנושא אובדן טראומתי והשפעותיו על הקשר בין גוף, נפש, 

סביבה וזמן, הן במושגים מערביים והן בפילוסופיה הטאואיסטית והזן בודהיסטית. 

הוא מרחיב את ההמשגה של אירועים טראומתיים, ובתוכם אובדן, כפגיעה ולעיתים 

בחוויות  האדם  את  ומשמשים  התומכים  התנועה  צירי  במגוון  )דיסוציאציה(  נתק 

החיים כרצף.

מטרת המאמר היא להרחיב את הידע לגבי האפשרות להשתמש בתרגול צ'י גונג 

קבוצתי כחלק ממערך הטיפולים בקבוצות טראומה, אובדן ושכול. הוא מסביר כיצד 

מתייחס התרגול של צ'י גונג ממוקד טראומה ואובדן להיבטים פיזיולוגיים, נפשיים 

ורוחניים של הפילוסופיה הטאואיסטית והזן בודהיסטית, ומעגן את ההיבטים הללו 

בידע הפסיכולוגי המערבי הנוגע לתהליכים של עיבוד טראומה, אובדן ושכול. עוד 

קבוצת  בתוך  המתהווה  הקבוצתי  במרחב  התרגול  של  ליתרונות  המאמר  מתייחס 

לאורך  המתפתח  ומארגן  מכיל  כמרחב  לשמש  יכולה  שקבוצה  ומראה  התרגול, 

התרגול, ומשפיע גם מעבר למועדי המפגש הקבוצתי.

 Professional School of Psychology-ב שנכתבה  לדוקטורט  תזה  על  מבוסס  זה  מאמר 
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הקדמה

אנשים שחוו טראומה ואובדן טראומתי חיים לעיתים בבדידות, מנותקים מתחושותיהם 

לרוב  נעשה  טראומה  בנפגעי  הקבוצתי  הטיפול  אחרים.  מאנשים  וגם  וממחשבותיהם, 

בקרב “שותפי גורל“: קבוצות לאנשים שחוו אובדן פתאומי כתוצאה מרצח, על רקע 

ויש  לבד  שאינם  התחושה  את  למשתתפיהן  מעניקות  התמיכה  קבוצות  ועוד.  צבאי 

ומטרתן  שיפוטיות,  וחוסר  קבלה  הן  בהן  השולטות  הנורמות  כאבם.  את  שמבין  מי 

לשקם  שיצליחו  עד  ביטחון  ירגישו  שבו  מקום  למשתתפים  להעניק  היא  המרכזית 

.)1994 ולקיים קשרים בינאישיים )הרמן, 

ביקש  זה  מחקר  ב-2017.  והסתיים  בישראל,  נערך  זה  במאמר  שיתואר  המחקר 

להרחיב את המושג “שותפי גורל“, ולשם כך חיבר בין אנשים שחוו אובדן טראומתי 

על מגוון של רקעים - משפחות נפגעי המתה, תאונות דרכים ותאונות ספורט. בנוסף 

זהו המחקר הראשון מסוגו בעולם שבחן את ההיבטים הטיפוליים המתקיימים בקבוצה 

של תרגול הצ'י גונג.

אחת ממטרות המחקר היתה לחבר בין שלושה גופים של ידע: הידע עתיק היומין 

בריאות  תנועה,  בין  בחיבור  הנוגע  בודהיסטית,  והזן  הטאואיסטית  הפילוסופיה  של 

גופנית ונפשית, והיכולת של הגוף להוות מרחב לעיבוד אירועים ומצבי משבר; הידע 

המערבי הקיים בנושא של עיבוד טראומה, אובדן ושכול; ועולם המושגים של הטיפול 

טיפוליות  קבוצות  הוקמו  אלה  ידע  גופי  שלושה  של  החיבור  בסיס  על  הקבוצתי. 

ממוקדות אשר שילבו את עקרונות תרגול הצ'י גונג כחלק מהמרחב הקבוצתי.

1. האובדן הטראומתי והנתק בין הגוף והנפש או בין הסביבה והזמן

1.1 אובדן טראומתי 
אובדן  או  אלים  אובדן  פתאומי,  כאובדן  בספרות  מוגדר  טראומתיות  בנסיבות  אובדן 

אובדן   .)Raphael & Wooding, 2004 ( משמעות  כחסר  נתפס  המוות  שבהן  בנסיבות 

כזה משלב יסוד של טראומה בתהליך העיבוד וההשלמה, ומגביר את הסיכון לתסמונת 

סומטיים,  כאבים  לכלול  יכולים  טראומתיים  פוסט  סימפטומים  טראומתית.  פוסט 

Stilwell et al., 2020(. הפתאומיות, האלימות או חוסר  רומינציות מחשבתיות ועוד )

המשמעות של האובדן הטראומתי מערערים את ההנחה של האדם האבל כי העולם הוא 

העצמי  במושג  שינויים  לחולל  ואף  שלו  הערך  בתחושת  לפגוע  ויכולים  בטוח  מקום 

2017(. העצמי הפגוע מביא לשינוי ביחסים בין האדם לסביבתו, ומערער  שלו )שלו, 

ערכים בסיסיים, מערכות יחסים משמעותיות ותפקידים בחיי האדם השכול. השינויים 
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והישמטות  הנאה,  הסבו  שבעבר  מפעילויות  הימנעות  חברתית,  נסיגה  יכולים לכלול 

 .)2016 ממערכות של השתייכות ותמיכה חברתית )רובין ואחרים, 

הנסיבות הטראומתיות של האובדן משפיעות על תהליך האבל ועל היכולת ליצור 

Neimeyer, 2005(. כיוון שהאובדן  אינטגרציה ולשלבו בנרטיב חייו של האדם האבל )

החיים,  בהוויית  פוגע  הוא  משמעות,  וחסר  אלים  אף  ולעיתים  פתאומי,  הטראומתי 

קוטע את הרצף שלהם, ופורם את הקשר בין גוף, נפש, זמן, סביבה ומרחב.

 Mann, ( מאן  הזמן.  בתפיסת  לשינויים  לגרום  עלול  האובדן הטראומתי  בנוסף, 

הכרוכה  שהפרידה  ככל  גדל  הקלנדרי  הזמן  עם  להתמודד  הקושי  כי  מסביר   )1985

גדלים  הטראומתי  באובדן  לפיכך,  הכנה.  וללא  מפתיע  באופן  מתרחשת  באובדן 

הסיכויים שהאבל ייסוג מקבלת הזמן הקלנדרי אל דפוס של היסגרות והימנעות. 

של  במקרים  גוף־נפש  הקשר  על  הטיפולית  ההתבוננות  התפתחותה של   1.2
טראומה ואובדן טראומתי 

המוטורית.  והמערכת  החושי  המנגנון  דרך  אותו  הסובב  העולם  עם  מתקשר  המוח 

האינטראקציה בין העולם הפנימי והעולם החיצוני משפיעה על הדרך שבה אדם חווה 

דברים, ועל האופן שבו הוא מפרש ומאחסן חוויות. חוויית האובדן היא בעת ובעונה 

אחת גם חוויה תודעתית )פנימית( וגם חוויה חושית )חיצונית(, ושתי אלה מאוחסנות 

באזורים שונים במוח. חלק מהחוויות החושיות הן חוויות פרה־ורבאליות המאוחסנות 

)סולמס  ורבאלית  לתקשורת  נגישות  שאינן  כך  המוח,  ובקליפת  הלימבית  במערכת 

.)2005 וטרנבול, 

 Functional ( FMRI עם התפתחות המחקרים, כולל אלה המבוססים על טכנולוגיית

גוף־נפש  בקשר  המתרחש  על  ידע  ומצטבר  הולך   ,)Magnetic Resonance Imaging

ככל   .)O'connor, 2005 ( טראומתי  ושכול  טראומה  של  במקרים  המוח  תפקודי  ועל 

שגדלה ההבנה של הקשר בין תהליכים מוחיים, גופניים ונפשיים, כך מובן יותר כוחם 

יכולתם  על  המתבסס  טראומה,  במקרי  גופניות  התערבויות  המשלבים  הטיפולים  של 

.)Almeida et al., 2019; Hamblin, 2016 להקל על מצבים של עוררות )

הבנת החשיבות של שילוב הגוף בתהליך הטיפולי מוביל לפנייה אל הידע המצוי 

והנפש,  הגוף  בין  הקשר  את  כאקסיומה  מניחות  המזרח  תרבויות  המזרח.  בתורות 

בחיי  החלה  התנועה  את  לקבל  היכולת  עם  והבריא  התקין  החיים  מהלך  את  ומזהות 

.)Maciocia, 2009 אדם במהלכם, מילדות עד בגרות וזקנה, מלידה ועד מוות )
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1.3 התפיסה של טראומה ואובדן כפגיעה בצירי התנועה 
כאל  להתייחס  אפשר  וסביבה  זמן  נפש,  גוף,  בין  המחברים  הקשרים  במערך  הפגיעה  אל 

פגיעה ביכולת התנועה בשלושה צירים מרכזיים של התפתחות: 

ותהליכי  שפה  רגש,  נפש,  גוף,  שבין  בקשרים  העוסק  ציר פנימי,   - האנכי  הציר  א. 

חשיבה.

אדם  ובין  לאדם,  אדם  שבין  בקשרים  העוסק  הבין־אישי  המרחב   - האופקי  הציר  ב. 

לסביבה, למרחב, לשפה ולתהליכי החשיבה.

ציר הזמן - המקיף את העבר, ההווה והעתיד. ג. 

בכל אחד משלושת  ומשתנים  ותהליכי החשיבה מעורבים, מתפתחים  1.4 השפה 
הצירים.

1.4.1 פגיעה בציר האנכי

פגיעה בציר האנכי מובילה לפיצול בין העצמי הפסיכולוגי והעצמי הגופני. פגיעה כזאת 

מתרחשת במצבים שבהם, בשל נסיבות פנימיות או חיצוניות, לא נמצאות דרכי התמודדות 

טובות. אחת ההגנות המרכזיות של הנפש היא פיצול בין הגופני והנפשי, והרחקת המצוקות 

לגוף  במודעות  ירידה  מתרחשת  הפרדה  של  זה  מתהליך  כחלק   .)2015 )ויניקוט,  מהנפש 

הפיזי,  לגוף  חוסר מודעות  וגדל של  מייצרת מעגל ההולך  זו  גבולותיו. הפרדה  ולתחושת 

והתמקדות ההולכת וגדלה בתהליכי החשיבה. אוגדן )2011( מתאר מעגל זה כסוג של פעילות 

מנטלית הגנתית המורגשת כניתוק מן הגוף. כתוצאה מכך, הנתק בציר האנכי אינו מאפשר 

לעבד את החוויה הגופנית לתקשורת ורבאלית )סולומס וטרנבול, 2005(, ומתבטלת היכולת 

והתחושות  הזיכרונות  אותה.  ולסמל  לשיים  היכולת  ובין  החוויה  בין  אינטגרציה  ליצור 

 .)Van der Kolk, 1996( לאסוציאציות  נגישים  מכיוון שאינם  ומאובנים,  קפואים  נשארים 

חוסר היכולת ליצור אינטגרציה בין החוויה ומה שמסמל אותה פוגע באפשרות ליצור נרטיב 

את  מוצאים  שאינם  הטראומתיים,  הזיכרונות  מכך,  וכתוצאה   ,)Bromberg, 1996( מגובש 

 .)Kelly, 2016( דרכם לביטוי מילולי, מתבטאים במצבים סומאטיים ובתסמינים של כאב

1.4.2 פגיעה בציר האופקי 

האובדן הטראומתי פוגע בהנחה של האדם השכול שהעולם הוא מקום בטוח ולו עצמו יש 

תפקידים  של  ותפיסה  יחסים  מערכות  בסיסיים,  ערכים  אצלו  מערער  האובדן  חיובי.  ערך 
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)Perace & Komaromy, 2020(. מהלך של תיקון דורש ממנו למידה מחודשת של העצמי 

 .)Neimeyer, 2005( ושל העולם

אובדן טראומתי עלול לחולל שינויים במושג ה“עצמי“ )שלו, 2017(, ולערער את תחושת 

הלכידות שלו )self-cohesiveness(. הלכידות של עצמי מורכבת משתי תכונות - מתחושה 

של רציפות בזמן )continuity( ומתחושת אחדות )unity(. שתי תכונות אלו הן המאפשרות 

טראומתי  אובדן  בנוסף,  שינוי.  של  במצבים  גם  חייו  של  הרצף  תחושת  את  לקיים  לאדם 

עם  בקשר  תלויים  אלה  שגורמים  מאחר  העצמית,  והזהות  העצמי  תפיסת  על  גם  משפיע 

אחר ממשי, והאובדן קוטע את הקשר עם אותו אחר ממשי. לכן אובדן של אדם קרוב עלול 

להוביל לירידה בתחושת הערך העצמי, שתימשך עד שהאדם האבל יצליח להתארגן מחדש 

ביחס לנפטר ולעולם כולו )רובין ואחרים, 2016(. 

כיוון שהאובדן מצמצם את העצמי, הוא מחבל גם ביכולת ליצור קשרים בינאישיים. 

עצמי פגוע פוגם ביחסים שבין האדם לסביבתו, ומביא לנסיגה חברתית, לאדישות כלפי 

בינאישיים,  יחסים  בקיום  בערך העצמי, לקשיים  לירידה  הנאה,  הסבו  פעילויות שבעבר 

ולצמצום מערכות ההשתייכות והתמיכה החברתיות )Perace & Komaromy, 2020(. מצב 

כזה מועד להכניס את האדם האבל למעגל של היזון חוזר שלילי, ולהתנתקות מסביבתו 

ללא  אך  משויך,  היה  שאליה  החברתית  מהזהות  חלק  עצמו  לחוש  חדל  הוא  החברתית. 

סביבה חדשה אין ביכולתו לפתח זהות חדשה שתסייע לו לשקם את תחושת העצמי שלו 

 .)Gannon & Gold, 1988(

1.4.3 פגיעה בציר הזמן

אירועים טראומתיים משפיעים על תפיסת הזמן, ולכן תפיסת הזמן יכולה לשמש כאינדיקטור 

אמין לאומדן של טראומה נפשית )Terr, 1984(. במאמרו “משה והמונותאיזם“, קובע פרויד 

מנגנון  הוא  הראשון  התהליך  נפרדים:  בלתי  תהליכים  שני  מחוללת  טראומה  כי   )1978(

השהיה )belatedness(, המבוסס על הקהיה ואלחוש של רגשות, זיכרונות ותחושות הקשורים 

ואילו  האירוע;  תכני  של  נסבלת  הבלתי  השפעתם  את  לעמעם  במטרה  הטראומתי  לאירוע 

התהליך השני הוא השארת הטראומה בקירבה נפשית, עד למועד שבו יהיה ניתן לעבד אותה 

ולהתמודד איתה. סיברגר )Seeburger, 2011( מכנה את התקופה הזאת בשם “הזמן שעמד 

ומתקיימות רק פעילויות  נפשית אמתית,  יכולה להתרחש התפתחות  זמן שבו לא  מלכת“, 

זו מייצרת אצל האדם האבל את  חזרתיות שתפקידן למנוע את המגע עם האירוע. תפיסה 

חשיבותן  את  איבדו  החזיק  שבהן  החיים  מטרות  וכל  לצמיתות,  השתנו  שהחיים  ההרגשה 

.)Herman, 1992( ואינן רלוונטיות עוד
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)Mann, 1985( מתייחס לקשר שבין שני היבטים של הזמן: הזמן הרגשי, המבוסס  מאן 

על תפיסה של אומניפוטנטיות ינקותית, שבה חוויות טובות ונעימות ממשיכות לנצח, והזמן 

הקלנדרי, המעוגן במציאות וכולל בתוכו את הסופיות, האובדן והפרידה כמרכיבים בלתי 

נמנעים של החיים. לפי מאן, מאבק מתמיד מתרחש בין שתי אופנויות הזמן, וכאשר הפרידה 

מתחוללת באופן מפתיע וללא הכנה, הקושי בהתמודדות עם הזמן הקלנדרי גדל. במקרים 

אלה גדל החשש שהאדם ייסוג מקבלת הזמן הקלנדרי אל ההיסגרות וההימנעות. 

1.5 הקשר בין טראומה, אובדן טראומתי ושפה

העיבוד  בין  בקשר   - האנכי  בציר  נתקים  מייצרים  טראומתי,  אובדן  ובתוכה  טראומה, 

הגופני, תחושות הגוף וגבולותיו, כמו גם ביכולת לייצג הסמלה ואינטגרציה של נרטיב 

מגובש. כאשר יכולת העיבוד משותקת, המערכת הגופנית נשארת מעוררת. הגוף ממשיך 

לשאת את הטראומה, ושומר אותה בקרבה נפשית עד שניתן יהיה לעבד אותה ולהתמודד 

1998( מסבירה כי לרוב פיצול זה מתרחש  ( 2017(. מקדוגל  איתה )פרויד, אצל בן עטר, 

עוד לפני שהאדם מצליח לבצע עיבוד והסמלה של רגשותיו ותחושותיו, ולכן הוא נותר 

עם הרגשות והתחושות של הגוף, המופקעים מיכולתו הנפשית לספק להם מילים. המילה, 

לו  ומאפשרת  עצמו  בדבר  מהעיסוק  האדם  את  משחררת  ותקשורת,  הסמלה  של  כפעולה 

לנוע פנימה אל תחושותיו, וגם החוצה אל הסביבה, בלי חשש שמא יקרוס לצד זה או אל 

.)2003 הצד האחר )אוגדן, 

העולם נתפס בתודעה האנושית באמצעות סמלים, המהווים את תוכן ההכרה. התהליך 

הזמן  ציר  על  המתרחש  ושינוי  בנייה  עיצוב,  של  אקטיבי  תהליך  הוא  הסמלים  יצירת  של 

ובתוך מערכות יחסים. ההסמלה מאפשרת לאדם לארגן מידע המגיע דרך החושים ולהעניק 

לו משמעות. כאשר תהליך ההסמלה מתרחש, הוא גורר בעקבותיו רשת של שינויים וקשרים 

הכרתיים רבים נוספים )קסירר, 1962(.

והזן  הטאואיסטית  בפילוסופיה  ונפשית  גופנית  בריאות  של  ההגדרה  את  נבחן  כעת 

בודהיסטית, ונסביר את מקומו של תרגול הצ'י גונג כחלק אינטגרלי מתפיסה זו.

2. בריאות נפשית וגופנית בפילוסופיה הטאואיסטית והזן בודהיסטית, והמהות 
של תרגול הצ'י גונג

2.1 תפיסת הבריאות הפיסיולוגית והנפשית בפילוסופיית המזרח 

חיים  מהלך  אקסיומטי.  הוא  וזמן  סביבה  מרחב,  נפש,  גוף,  בין  הקשר  המזרח,  בתרבויות 

תקין ובריא מזוהה עם היכולת לקבל את השינויים החלים בטבע ואת השינויים החלים בחיי 
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האדם מילדות לבגרות ולזקנה, מלידה ועד מוות, ולנוע איתם. לפי התפיסה הטאואיסטית 

של  המרכזי  החוק  הסינית(,  האמונה  מערכת  את  המרכיבות  הפילוסופיות  משלוש  )אחת 

העולם הוא תנועה מתמדת בין ניגודים: בין אפל ומואר, בין יום ולילה, בין זכרי ונקבי, ובין 

קיץ וחורף )וולף, 2013(.

כמו בתיאוריות המערביות העוסקות בעיבוד של אובדן ואבל, גם התפיסה הטאואיסטית 

ועיבוד. סיום האבל  מתייחסת לעיבוד האבל כאל תקופה של שינוי, התארגנות, התכנסות 

פי  על  וחברתית.  נפשית  חשיבתית,  תפקודית,  ברמה  פעילים  לחיים  חזרה  לאפשר  אמור 

הגישה הסינית, כאשר אדם אינו חוזר לתפקד זהו סימן לכך שתהליך עיבוד האבל מתעכב 

ומשתבש, הן בסומה )גוף( והן בפסיכה )נפש(. במקרה כזה מועד האדם האבל לחוש ולפתח 

.)Ho et al., 2012( תסמינים וכאבים גופניים

2.2 תרגילי הצ'י גונג 
הצ'י  בתרגול  מיומנות  הסינית המסורתית.  ברפואה  הוא החלק האקטיבי  גונג  הצ'י  תרגול 

גונג היא היכולת להזרים אנרגיה שנתקעה, רגשית וגופנית, במטרה לאפשר לאדם להמשיך 

להניע את חייו ולשמור על איכותם. התרגילים פותחו במאה השנייה לספירה על ידי חווא 

טו, רופאו של הקיסר הסיני, וייחודם נעוץ בתפיסה כי על האדם לקחת חלק פעיל בשמירה 

על בריאותו הפיזית והנפשית. הצ'י גונג הוא כלי לריפוי עצמי. התרגול מרחיב את היכולת 

התנועה צירי  למגוון  והאיזון  הקשר  את  ולהשיב  העולים  ולרגשות  לתחושות   להתחבר 

.)Ho et al., 2012(

על בסיס הבנת הפיצולים החלים בין גוף, נפש, זמן וסביבה אצל אנשים שחוו טראומה 

ואובדן טראומתי על פי תפיסת הפילוסופיה הטאואיסטית והזן בודהיסטית בתחום הבריאות 

הנפשית נסביר עתה את היתרונות של תרגול צ'י גונג הקבוצתי כהתערבות טיפולית. 

לחידוש  ככלי  טראומתי  ואובדן  טראומה  ממוקדת  גונג  צ'י  תרגול  קבוצת   .3
הקשרים בצירי התנועה

3.1 תרגול צ'י גונג קבוצתי ממוקד טראומה ואובדן
הקבוצה המתרגלת צ'י גונג קבוצתי ממוקד טראומה ואובדן אינה עוסקת בדינמיקה וביחסים 

ומדיטציה. תשומת  הוא מרחב של תרגול, תנועה  בין חבריה. המרחב המשותף  המתהווים 

ומהדהדת שפה  לומדת  בזמן התרגול. הקבוצה  העולים  וברגשות  הלב מתמקדת בתחושות 

חדשה המורכבת ממגוון של תחושות ורגשות העולים מן הגוף, ודרכם לומדים חברי הקבוצה 

לגעת בכאב הגופני ובכאב הנפשי גם יחד. 
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הבחירה בתרגול צ'י גונג בקבוצה מבוססת על ההבנה כי השהות יחדיו והעיסוק בפעילות 

משותפת מרחיבים את הלמידה על מעגלי החיים ועל תחום מערכות היחסים, ומשפיעים גם 

.)Garrett J. T. & Garrett, M. T., 1996( על ההתנהלות החברתית מחוץ לקבוצה

וחצי  שעה  בני  רצופים  מפגשים   14 ומקיימות  לשבוע,  אחת  נפגשות  התרגול  קבוצות 

ויש  ו-10. חדר הקבוצה מאפשר תנועה   8 בין  נע  כל אחד. מספר המשתתפים בכל מפגש 

של  בתחומים  ידע  בעל  גונג  צ'י  מדריך  מנחה  הקבוצה  את  ולשכב.  לשבת  מקום  גם  בו 

המפגש  התחומים(.  באחד  ידע  מהם  אחד  שלכל  מנחים,  שני  )או  ושכול  אובדן  טראומה, 

הפעילות  במרכז  הגוף.  מן  העולות  לתחושות  וחיבור  נשימות  של  בתרגול  ומסתיים  נפתח 

היכולות  ליכולת התנועתית של המשתתפים.  בקבוצה מתקיים התרגול, המתפתח בהתאם 

הפיזיות של המשתתפים אינן מהוות מכשול משום שניתן לתרגל צ'י גונג בעמידה, בישיבה, 

בשכיבה או בדמיון. 

התרגילים  ובין  תחושותיהם  בין  הקשרים  על  הקבוצה  חברי  לומדים  התרגול  במהלך 

הסינית. הלמידה המשותפת,  ברפואה  ועל משמעותם של קשרים  מניעים,  והאיברים שהם 

בטראומה  הגוף  וכאבי  התרגול  בין  והחיבור  הכאב  מיקום  בשאלת  הניתנים  וההסברים 

הקשורה לאובדן ולשכול, עוזרים למשתתפים להבין טוב יותר את הגוף האבל ואת כאביו, 

וליצור איתו קשר מחודש ומיטיב.

3.2 צ'י גונג קבוצתי ממוקד טראומה ואובדן ככלי לחידוש השפה
והרחבה, יש לשנות את דרך  יכולת לחולל שינוי  ואין בהן  כאשר אוזל כוחן של המילים, 

הטיפול ולפנות אל התקשורת הלא מילולית, אל תחושת הגוף ואל המודעות לגוף. היכולת 

עבר  אל  להתקדם  מאפשרת  בקבוצה,  אליה  ולהתייחס  הגופנית,  הנוחות  חוסר  את  לשאת 

שינוי גופני ונפשי )ברמן ואחרים, 1989(.

“קשב  לבניית  השיטות  כאחת  גונג  הצ'י  תרגול  את  להגדיר  ניתן  מערביים  במונחים 

המוקד  לצורך העתקת  מורגשת“  “תחושה  הקרויה  בטכניקה  כזו משתמשת  בנייה  סומטי“. 

מן הנפש אל הגוף ואל התחושות העולות ממנו. התחושה המורגשת נחשבת לאחד הכלים 

ומסייעת  פנימיות  לחוויות  דרך  מפלסת  שהיא  כיוון  מטראומה  להחלמה  ביותר  היעילים 

כי  מסבירה   )2008( רוס  המנטלית.  התודעה  את  להציף  המאיימות  קשות  תחושות  לתעל 

הדרך לרפא טראומה היא להרחיב את העבודה אל מעבר לתחום ההיגיון או המחשבה ולמקד 

את המודעות בתחושות, במגוון ובקצב.

 )modulation zone( “אזור המודולציה“  בניית הקשב הסומטי מתרחשת בתחום הקרוי 

 .)Siegel, 1999( )window of tolerance( “או “חלון הסובלנות )Ogden & Minton, 2000(
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בתחום זה מערכת העצבים האוטונומית )ANS( מעוררת במידה מקסימלית מבחינת תחושות, 

רגשות, מחשבות וגירוי חושי ותחושתי. מצב זה מאפשר לעבד מידע בלי להתנתק מהחוויה, 

הסומטי  באזור הקשב  לראות  ניתן   .)embodiment( בגוף  נוכחות  מתוך תחושה מלאה של 

מעין “מרחב הביניים“ )ויניקוט, 2015(, שבו יכול להתרחש העיבוד הראשוני של הטראומה. 

עיבוד זה מתרחש דרך החזרה אל התחושות הסומטיות העולות בגוף ברובד המודע והלא 

 .)Stanek, 2015( מודע גם יחד

כי  זו,  בנקודה  בדיוק  מתחיל  ואובדן  טראומה  ממוקד  קבוצתי  גונג  תרגול צ'י 

לומדים  המשתתפים  זה?“.  ברגע  בגוף  חש  אני  “מה  בשאלה:  ומסתיים  נפתח  מפגש  כל 

מטרות  כמה  זו  לשאלה  כך.  חשים  הם  מדוע  לחשוב  לנסות  בלי  לתחושותיהם  להקשיב 

 חשובות: הראשונה היא הנוכחות ברגע הזה. נוכחות זו היא לב ליבו של הטיפול בטראומה

)Van Der Kolk, 2013(. מטרה נוספת היא החיבור אל הגוף והדיבור על תחושת הגוף בכאן 

ולרכוש   ,)Seeburger, 2011( המת“  “הזמן  את  להחיות  המשתתפים  לומדים  כך  ובעכשיו. 

חוויות גופניות ותחושתיות חדשות. 

בנוסף הם מתחילים להשוות בין תחושת הרגע הזה והתחושות ברגעים קודמים, בימים 

קודמים ואפילו בשבוע שחלף. כך, באמצעות השיחה על תחושות הגוף נוצר הרצף. הרצף 

למפגש  מפגש  בין  וגם  ובסופו,  התרגול  בתחילת  הגוף  לתחושת  להקשיב  מהיכולת  נבנה 

ולאורך השבוע. שיח זה נעשה בתוך מרחב הביניים, שבו העיסוק באובדן, על כל השלכותיו, 

הזמן  עם  הקשר  את  לחדש  מאפשרת  ועכשיו,  כאן  הנוכחי,  בזמן  השהייה  בנוסף,  מורחק. 

זה  גופני, תנועתי ותחושתי. במקום  זאת ממקום בטוח,  ולעשות   ,)Mann, 1985( הקלנדרי 

לא פועלות המערכות הקוגניטיביות העוסקות בהכחשת הזמן, אשר הוזעקו בעקבות האובדן 

כחלק מן ההתמודדות עם הטראומה ועם הסופיות שבמוות.

להחליף  שיוכלו  כך  הסומטיים,  בחלקים  תמיכה  לספק  היא  זה  שיח  של  נוספת  מטרה 

בין  שתפקידה  המנטלית  הפעילות  אל  המכוונות  כך“,  מרגיש  אני  “למה  הסוג  מן  שאלות 

השאר לצפות, להבין, להסביר, לאמוד, ליצור ואף לאיין את הקשב למתרחש בזירת החוויה 

הגופנית ובזירת היחסים עם אובייקטים חיצוניים ופנימיים )אוגדן, 2011(.

אני  “כמו מה  או  בגוף עכשיו“,  אני מרגיש  “מה  יש בכוחן של שאלות כמו  ועוד,  זאת 

מרגיש בגוף עכשיו“, לעזור למתרגלים למצוא סימבול אישי שיתאר את תחושתם. סימבול 

זה אינו דורש לדייק בדיווח על התחושה הגופנית, ויצירתו נמצאת גם היא במרחב ביניים 

של השפה, כיוון שהיא בעת ובעונה אחת גם אישית וגם מתוקשרת החוצה אל הקבוצה.

של  ומגוון  תנועה  יש  בגוף  כי  ולהבין  להרגיש  מתחילים  בתרגול  המשתתפים 

לזהות  מתחילים  הם  והתרחבות.  כיווץ  כמו  זו,  את  זו  לפעמים  הסותרות  תחושות, 
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תחושות הבאות מתוך הגוף ותחושות המגיעות אל הגוף מן העולם הסובב אותו. גם בפן 

הביטוי  רק  אינן  המילים  כי  קפואות,  נותרות  אינן  והמילים  תנועה,  מתחילה  המילולי 

הגופני עצמו, הן גם תחילת הסימול של התחושה. בדרך זו נוצרת תנועה החוצה משפת 

 .)2008 הטראומה )רוס, 

השפה היא מרחב ביניים בין פנים וחוץ, בין המחשבות, התחושות והרגשות ובין הסימול 

המילולי והתקשורתי שלהם, היא החיבור בין הפסיכה והסומה, אך גם ההפרדה ביניהן, היא 

גם מפרידה מן האובדן הממשי וגם מסמלת אותו )אמיר, 2013(. 

ההבנה כי תשומת הלב היא חלק ממרכיבי התודעה, ויש אפשרות לשלוט בה, מוטמעת 

העיסוק  את  המנטלי,  הסיפור  את  לשחרר  לומדים  המשתתפים  התרגול.  במהלך  ונלמדת 

בשאלה “למה אני מרגיש כך“, ולהתחבר לשאלה “מה אני מרגיש בגוף עכשיו“. הם לומדים 

זו להחזיר את התודעה אל  ובדרך  ותחושותיהם,  ולשיים את רגשותיהם  וגם לזהות  לחוש, 

לשם  התודעה,  הולכת  שאליו  המקום  אל  גונג:  הצ'י  של  העיקרון  את  לומדים  הם  הגוף. 

זורמת האנרגיה.

זה.  ברגע  יכולותיהם  במסגרת  המיטבי  המאמץ  את  לעשות  היא  למתרגלים  ההנחיה 

תורמת  זו  ובדרך  מגבלותיהם,  על  ולא  המטופלים,  של  היכולות  על  דגש  שמה  זו  הנחיה 

לטיפוח ההיבטים הבריאים שלהם )הרלי שבלייה, 2013(. 

תרגול הצ'י גונג אינו תמיד קל, הוא דורש מהמשתתפים לעשות את המיטב האפשרי ברגע 

הנוכחי ולהמשיך ולדמיין את גופם מבצע את התנועה כולה. המשך התרגול בדמיון מייצר 

את המתח בין קבלת המצב העכשווי ובין המחשבה על היכולת העתידית. היכולת להשתמש 

בדמיון ולמקם את התודעה כדי ליצור את המשך התנועה מייצרת בעבור המשתתפים את 

מרחב הביניים, שבו מתאפשרת המחשבה כי יש אופציה לקיום שונה. גם כאן ניתן להתייחס 

אל המשפט “היכן שהתודעה הולכת, הצ'י זורם“ כאל דרך להתייחס אל המצב הנוכחי של 

המשתתפים, ואת הידיעה כי התודעה ממשיכה ומייצרת את התנועה גם אם ברגע הנוכחי 

אין הם מצליחים לבצעה במלואה. מתוך כך נוצרות אפשרויות נוספות, מעין גווני ביניים 

של החוויה. המחשבה כי הם עושים את מיטב המאמצים בכל רגע נתון מרחיבה את הידיעה 

שהרגע הבא מאפשר משהו שונה.

היכולת לשקוע בתרגול הצ'י גונג, ללא ניסיון לשלוט בתחושות וברגשות או לשנות אותם, 

וללא הפעלת ביקורת עצמית, היא עוד אחת ממטרות התרגול, והיא אחד הגורמים המביאים 

לשינוי. כאשר מסתיים תהליך למידת התנועות )לאחר 4-2 מפגשים(, מתחילה זרימה תנועתית 

המחדשת את מעגלי המשוב בין תחושה והכרה. על זרימה זו כותב צ'יקסנטמהיי: “הזרימה לא 

דורשת ביקורת, כי הפעולה נושאת אותנו הלאה כבחבלי קסם“ )צ'יקסנטמהיי, 2012, עמ' 78(.
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לאורך  המשתנה  הגוף  לתחושת  החיבור  את  למשתתפים  מאפשר  גונג  הצ'י  תרגול 

התרגול, ומזמין אותם לשהות בתחושה זו גם אם היא אינה נוחה או נעימה. בדרך זו נוצר 

 ,)rumination( נתק מהחשיבה על האירוע, מהסיפור, מהמחשבות החוזרות ומהחיטוט עצמי

המגבירים את מעגל הלחץ והטראומה, ויוצרים תחושה של מיעוט שליטה. התרגול מלמד 

שיש אפשרות להתנתק לזמן מה, לא מוגדר, מהאובדן על כל מה שכרוך בו, ולחזור אליו 

פנוי  זמן  לפרק  זוכים  הם  כך  הזה.  הרגע  את  לחוות  למשתתפים  מאפשר  הוא  כך.  אחר 

מתחושות אשם או חשש מנטישה )רובין ואחרים, 2016(. 

3.3 תרגול צ'י גונג ממוקד טראומה ואובדן ככלי להקשבה גופנית וכדרך ליצירת 
)inner circle/outer circle( יחסים בין אישיים

וכתוכן  כצורה  המעגל  של  כוחו  במעגל.  נעשה  ואובדן  טראומה  ממוקד  גונג  צ'י  תרגול 

מופיע בתרבויות שונות כגורם חשוב בחייו של כל אדם )מעגל החיים, מעגל עונות השנה, 

מחזוריות הטבע ועוד(. גארט )Garrett et al., 1996( מתאר ארבעה מעגלים בעלי חשיבות 

בתהליכי טקס ובקבוצות השואפות ליצור שינוי: 

המעגל הפנימי, המייצג את המתחולל בתוכנו, את כלל החוויות, התחושות והרגשות. א. 

האדם  ובין  וקהילתו  האדם  בין  ומשפחתו,  האדם  בין  המתקיימים  הקשרים  מעגל  ב. 

וסביבתו האנושית.

מעגל האמונות, והקשר הרוחני של האדם והטבע. ג. 

ונמצאים  מחוברים  האדם  בני  כל  כי  האמונה  את  המייצג  הספיריטואלי,  המעגל  ד. 

בקשר עם הטבע והיקום. 

אלה הם המעגלים של אנרגיית החיים, והם מתקיימים בתוכנו, מקיפים אותנו ונפתחים אל 

מערכות היחסים שלנו עם האחר ועם העולם. הם קשורים זה בזה, והעבודה בקבוצה מאפשרת 

להרחיבם דרך התבוננות בהם והבנת המשמעות הרחבה יותר של כל אחד מהם. 

מבודדת  או  מעגלים  מפרידה  שאינה  הוליסטית,  פילוסופיה  היא  הסינית  הפילוסופיה 

האנרגיה  הצ'י,   .)Kim et al., 2005( מהטבע  חלק  הם  אדם  בני  שלהשקפתה  כיוון  אותם, 

האצורה בגוף והאנרגיה המצויה ביקום הן לשיטתה תמונות מראה המהדהדות זו את זו. הטאו 

.)Pang, 1994( המסורתי רואה את הגוף האנושי כמיקרוקוסמוס של היקום )הדרך(

ואת  גופם,  בתוך  המצויה  האנרגיה  את  לחוש  המשתתפים  לומדים  בקבוצה  בעבודה 

האנרגיה  את  לחוש  היכולת  המעגל.  תוך  אל  מהם  אחד  מכל  ומועברת  היוצאת  האנרגיה 
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העוטפת את המעגל ואת המשתתפים בו מחזקת את כושר הריפוי והשינוי ומביאה ליצירה 

.)Garret et al., 2001( של הבנות חדשות

מתייחסת  במעגל  תנועתי  טיפול  על  המחשבה  קבוצתי.  בטיפול  מודל  הוא  המעגל 

למספר עקרונות:

ולמלא,  המעגל הוא מבנה בסיסי, צורה שיש בה תוכן. המעגל הוא סימבול לשלם  א. 

וממנו אפשר לצאת גם למודלים אחרים.

אינדיבידואליות  או  בינאישית  לשונות  ביטוי  בו  אין  אחידה.  היא  במעגל  התנועה  ב. 

של אדם ותנועה, ולכן הוא מאפשר לכל משתתף להיות חלק מהתנועה ומהקבוצה. 

במעגל כל המשתתפים שווים, כי אין לו התחלה, אמצע או סוף.

המעגל מאפשר לקיים אינטראקציות וקשר עין בין כל המשתתפים בקבוצה, ובינם  ג. 

ובין המנחה. כך הוא אוסף את הכוחות והמשאבים של כל חברי הקבוצה בתוך שטח 

.)Chaiklin, 1975( מוגדר

לכאורה, קבוצת תרגול צ'י גונג העוסקת במעגל הפנימי מתמקדת ביכולת של המשתתפים 

עם  הקלנדרי.  הזמן  אל  ולהתחבר  ממנו,  והרגשות שעולים  התחושות  אל  גופם,  אל  לחזור 

והדהוד  בקבוצה  שהייה  הכולל  משותף,  קבוצתי  במבנה  נעשה  זה  שתרגול  העובדה  זאת, 

קבוצתי, מרחיבה את ההבנה של המשתתפים כי השינויים בתחושות הגופניות משפיעים גם 

על מעגלי החיים המקשרים בין פנים וחוץ.

3.4 תרגול צ'י גונג קבוצתי כטקס מעבר במצבים של טראומה, אובדן ושכול 
אנשים שעברו אובדן טראומתי חשים עצמם מנותקים מקבוצת ההשתייכות שאליה היו 

מחוברים בעבר, במישור האישי, החברתי, המעמדי והרגשי. הם מנותקים גם מהיכולת 

הסביבה  בציר  והן  האופקי,  בציר  הן  האנכי,  בציר  הן  הטראומתי,  האובדן  את  לעבד 

והזמן. תרגול צ'י גונג קבוצתי הממוקד בטראומה בעקבות אובדן ושכול מייצר בעבורם 

“טקס מעבר“. טקס זה תומך בהם בשעה שהם עוברים שינוי וחוזרים לתפקד במישורים 

השונים.

ובגיל“  כל שינוי במקום, במצב, במיקום חברתי  “טקסים המלווים  הם  טקסי מעבר 

2009, עמ' 125(, והם מכילים שלושה שלבים: ניתוק, לימינליות  )ואן גאמפ אצל טרנר, 

והתחברות מחדש.
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בהם  שנקשרו  החברתית  מההגדרה  או  מהעמדה  מתנתקים  הקבוצה  או  האדם   - ניתוק  א. 

בעבר, ואינם שייכים עוד לשטף פעילויות היומיום. 

ב. לימינליות - תחילתו של שלב זה היא העמידה על הסף. האדם או הקבוצה נמצאים בין 

וסגורה,  זה הם מעורפלים, התנהגותם כנועה  ואין להם מעמד חברתי מוגדר. בשלב  לבין, 

והם מכונים  ישותם מצטמצמת  או ברחם,  זה מתואר כשהייה בקבר  הגנה. מצב  והם חסרי 

לעיתים אנשי הצללים. 

בתוך השלב הלימינלי מתקיים שלב נוסף המאפשר את החזרה לחיים חברתיים. שלב 

אנשים  זה  בשלב  האחווה.  תחושת  את  היוצר  והוא  )קהילתיות(,  הקומיוניטס  מכונה  זה 

צ'י  תרגול  קבוצת  הקבוצה.  חברי  בין  היררכיה  של  סוג  כל  המבטלת  הומוגניות  חשים 

יכול  התרגול  מעמדית.  שאינה  השייכות  את  הזאת,  האחווה  תחושת  את  מייצרת  גונג 

לחבר בין אנשים שחיים עם האובדן שנים ארוכות וכאלה שהוא היכה בהם לא מזמן, בין 

ובין צעירים ומבוגרים. הקבוצה מבטלת  אנשים משכילים ואנשים שאינם בוגרי תארים, 

איבדו  המשתתפים  כל  כי  הידיעה  סביב  מאוחדת  היא  בה.  המשתתפים  בין  היררכיה  כל 

אחר ממשי באופן פתאומי. 

המנחים אינם מבקשים מהנוכחים לספר לקבוצה על יקירם שאבד ולשתף אותם בנסיבות 

אחד  הן  המוות  לסיבות  הנוגעות  ותרבותיות  חברתיות  שתפיסות  משום  השאר  בין  מותו, 

הגורמים למצוקה נפשית וניתוק חברתי )Abramovitch, 2005(. סיבת המוות בקבוצת צ'י 

גונג אינה בסיס למדרג. גם היכולות הפיזיות השונות בתרגול אינן משפיעות על הקשר בין 

המשתתפים. לפערים ולמגבלות הפיזיות אין שום משמעות. 

בחשיבה הסינית ניתן להבין את האחווה המתפתחת בתרגול גם על דרך ההבנה הרגשית. 

בני  לכל  ומשותפים  שייכים  והם  שווה,  ערך  יש  הרגשות  לכל  הסינית  הרפואה  פי  על 

האדם. הדרך להתמודד עם רגש קשה היא לשהות בו, עד שהוא עובר ומתחלף ברגש אחר 

 .)Maciocia, 2009(

בקבוצת התרגול מתבקשים המשתתפים לזהות את הרגש ואת התחושה המתלווה אליו. 

ההנחיה היא לשהות ברגש, ולבחון היכן הוא מוחש בגוף. כאמור, הם אינם נשאלים מדוע 

הם מרגישים כך, משום ששאלה כזאת מעוררת את תהליכי החשיבה ומנסה לנמק את הרגש. 

גם כאן השאלה היא על התחושה עצמה. 

להליך  הודות  מתאפשרות  מחדש,  החיבור  אל  הלימינליות  מן  והתנועה  הקהילתיות, 

סדר  ומוגדרים,  ידועים  כללים  ומחזוריות,  חזרה   - הבאים  המרכיבים  את  הכולל  מובנה 

קבוע, מנחה, שימוש בהיבטים פיזיולוגיים ורוחניים, פנייה אל הרגש ומסירת מידע על סדרי 

העולם, על התופעות, על תנאים ועל מצבים שיש להתמודד איתם בהקשר החברתי.



נורית גפני 58

מקבץ כתב העת הישראלי להנחיה ולטיפול קבוצתי כרך 25 / גיליון # 2-1 / דצמבר 2020

 )2009 טרנר,  )אצל  גאמפ  שוואן  המרכיבים  כל  מתקיימים  גונג  צ'י  לתרגול  בקבוצות 

שעה,  באותה  לשבוע,  אחת  נפגשת  הקבוצה  המעבר.  טקסי  לתהליך  הבסיס  כאבני  ציינם 

למשך זמן קבוע. כללי הקבוצה ידועים, והסטינג הטיפולי קבוע - כל מפגש כולל פתיחה 

או  שכיבה  ישיבה,  בעמידה,  המשתתף:  של  היכולת  )לפי  המפגש  בחדר  תרגול  קבועה, 

ולא רק אל השכל  וסיום קבוע. התרגול פונה גם אל הרגש  בדמיון(, שיחה “בשפת הגוף“ 

וההיגיון. הוא נפתח בשאלה “מה אני מרגיש בגוף עכשיו“, ומאפשר להניח לעיסוק בתהליכי 

החשיבה ולהתמקד בתחושות גופניות וברגשות. 

)האנרגיה(,  הצ'י  את  מניעים  והתרגול  העבודה  ואנרגטי.  פיזי  הוא  גונג  הצ'י  תרגול 

הסינית,  והרפואה  המזרחית  מהפילוסופיה  וידע  רוח  נפש,  גוף,  בין  משלבים  וההסברים 

בהווה,  הגוף  של  התחושות  אל  ועכשיו“,  ה“כאן  אל  החזרה  מהטבע.  חלק  באדם  הרואות 

מלמדת על התנועה מחוסר שייכות לשייכות, על הציר גוף־נפש, על ציר מערכות היחסים 

ועל ציר הזמן.

סימבולית  ושפה  תחושותיהם,  את  המתארים  סמלים  ביצירת  מתנסים  הקבוצה  חברי 

משותף  למשהו  השייכות  שפת  הקבוצה,  שפת  זוהי  המפגש.  בחדר  מקום  לתפוס  מתחילה 

האחווה  הביחד.  תחושת  על  הקבוצה  מספרת  הסימבולית  השפה  יצירת  דרך  שמתפתח. 

צומחת ומעצימה את הקבוצה ואת היחיד המצוי בתוכה.

יציבים  חיים  לנהל  חוזרים  הקבוצה  או  האדם  המעבר,  טקס  בסיום   - מחדש  התחברות  ג. 

ומתפקדים בתוך החברה שאליה הם שייכים. עיבוד האובדן עובר דרך היכולת לספר אותו 

לאחר, לחוות אותו ביחד עם מישהו באופן שיהיה רציף וקוהרנטי לשיח ולדיאלוג. בתרגול 

צ'י גונג קבוצתי, התנועה הגופנית והבקשה לבחון “מה אני מרגיש בגוף ברגע זה“ מייצרת 

מגוון רחב של דימויים לתחושה שאין לה עדיין סימול מילולי. באמצעות השילוב בין תחושת 

הגופניים  לשינויים  המשתתפים  עדים  ובעכשיו“  ב“כאן  המתרחש  המילולי  והשיח  הגוף 

והרגשיים שעוברים חבריהם לקבוצה. כך, במרחב התרגול המשותף, נבחנת האפשרות לנוע 

מן האובדן והכאב הקונקרטיים והבלתי נגישים למצב של דיאלוג ומגע. הדרך לשם חולפת 

במרחב הביניים של השפה הסימבולית והדיאלוגים המשותפים והמוכללים )אמיר, 2013(.

מנטליים  מצבים  המווסת  כמנגנון  גם  משמש  המשותף  התנועתי  התרגול  בנוסף, 

 .)Berrol, 2006( אמפתית  בדרך  המראה  נוירוני  את  ומפעיל  נוירוטרנסמיטרים,  דרך 

הגופנית  החוויה  חקר  הגופנית.  החוויה  את  לחקור  מאפשר  הגוף  דרך  לדבר  היכולת 

האונה  בין  איזון  ומייצר  הרגשי  הוויסות  את  המעצים  מילולי  בביטוי  כרוך  הקבוצה  בתוך 

המתמקדת  קבוצה  לפיכך,   .)2014 )אגאזריאן,  המוח  של  השמאלית  והאונה  הימנית 

חבריה של  והחברתית  הגופנית  הקוגניטיבית,  הרגשית,  האינטגרציה  את  מחזקת   בתנועה 
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)Chaiklin, 1975(. החזרתיות שבתרגול, והקצב התנועתי המשותף, מרגיעים ומגייסים את 

הכוחות המרפאים של הקבוצה כולה. כך נוצרת היכולת לחזור אל התחושות בניסיון להפיק 

מהן משמעות )אוגדן, 2003(.

תרגול צ'י גונג קבוצתי מפתח את היכולת לזהות, להרגיש ולשיים את התחושות והרגשות 

בלי  הרגשות  את  לשאת  היכולת  הביניים“.  ב“מרחב  המתרחשת  כתנועה  הגוף  מן  העולים 

בזמן   - בזמן  הגוף  תחושת  דרך  הקלנדרי  הזמן  את  לקבל  היכולת  מהתפרקות;  לחשוש 

התרגול, בין מפגש למפגש, ולאורך חיי הקבוצה; והיכולת להרפות מרומינציות מחשבתיות 

אלה  כל   - עכשיו  כאן  למתרחש  הלב  הפניית תשומת  תוך  והסבל,  הטראומתי  האירוע  על 

הסתגלות  של  למרכיבים  האבל  חוויית  את  לחבר  המאפשרת  נפשית  לתנועה  נתיב  בונים 

לאובדן. זהו החיבור הנחוץ כדי לחזור ולחיות חיים בעלי ערך.

3.5 תרגול צ'י גונג ממוקד טראומה ואובדן כמשענת לצמיחה פוסט־טראומתית
כתוצאה  המתרחש  חיובי  פסיכולוגי  שינוי  מתאר  פוסט־טראומתית“  “צמיחה  המושג 

מושפעת  טראומתי  ממשבר  לצמוח  היכולת  טראומתיים.  אירועים  עם  מהתמודדות 

 Tedeschi & ( נקלע  שלתוכה  החדשה  המציאות  עם  האדם  מתמודד  שבו  מהאופן 

אחד  לכל  פונה  ואובדן  טראומה  ממוקד  קבוצתי  גונג  צ'י  תרגול   .)Calhoun, 2004

ביחסים  העצמי,  בתפיסת  שינויים  מחולל  הוא  טראומתית:  הפוסט  הצמיחה  ממרכיבי 

את  מחדש  הקבוצתי  התרגול  החיים.  ובפילוסופיית  העדיפויות  בסדרי  הבינאישיים, 

התנועה שנקטעה בעקבות האובדן הטראומתי, וקושר שוב בין פנים וחוץ, בין מציאות 

ודמיון, בין גוף, רגשות, נפש ותהליכי חשיבה. הוא גם מלמד פילוסופיית חיים שאינה 

עומדת בסתירה לאמונות דתיות או אחרות. 

מה  לזמן  להרפות  ומאפשר  משותף,  תרגול  מרחב  יוצר  בקבוצה  גונג  הצ'י  תרגול 

כך  התרגול.  לאחר  בהן  ולעסוק  לחזור  ניתן  כי  ידיעה  תוך  והאובדן  האבל  מתחושות 

בלי  לשהות  יכולים  הם  שבו  ביניים“  “מרחב  בתוכם  ליצור  למשתתפים  מאפשר  הוא 

האדם  של  הזיכרון  כי  הידיעה  להם.  שאבד  האדם  עם  הקשר  את  יאבדו  שמא  לחשוש 

שאבד נותר נגיש גם אם מרפים ממנו, והידיעה כי הכאב הנפשי חסר המילים, המתבטא 

לאדם  לאפשר  זו  ובדרך  ומילולי,  סימבולי  גופני,  קבוצתי,  עיבוד  לעבור  יכול  בסומה, 

מרחיב  אותו,  המלווה  לכאב  מיידי  חיבור  ללא  הנפטר  זיכרון  עם  בקשר  להיות  האבל 

אלה  קשרים   .)2016 ואחרים,  )רובין  הזיכרון  עם  בטוחים  קשרים  ליצירת  היכולת  את 

מאפשרים להרפות את האחיזה המתמדת באבל, מתוך ידיעה כי ניתן יהיה לחזור אליה 

ולחוש אותו.
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היכולת להשתמש בדמיון כדי למקם את התודעה, וליצור את המשך התנועה, מספקת 

שונה.  קיום  יש אפשרות של  כי  הביניים שבו מתאפשרת המחשבה  מרחב  את  למשתתפים 

ממשיכה  היא  וכי  בדימוי,  מחשבה  של  ראשיתה  כי  מסביר   )2017 עטר,  בן  )אצל  פרויד 

ומתפתחת באמצעות דחיית הפורקן. המחשבה באה במקומה של פעילות מוטורית, ומאפשרת 

את המתח שנמצא בין גרייה ופורקן. עוד מוסיף פרויד כי כל רושם חושי חדש שהתודעה 

פוגשת, דרך הקשב הגופני ותשומת הלב, עובר הפנמה וחיבור למכלול הידע הקודם, ומתוך 

כך מתפתחת החשיבה. 

המשך התרגול בדמיון מייצר את המרחב הפוטנציאלי בין קבלת המצב העכשווי, לבין 

המחשבה על היכולת העתידית. היצירה של מרחב פנימי )inner circle) המהדהד ומתרחב 

בין פנים וחוץ )outer circle(, בין אדם ואדם, בין אדם והעולם הסובב אותו, מאפשר שינוי 

לחידוש  הפוטנציאל  את  מרחיב  הנפטר  עם  המתמשך  הקשר  השכול“.  ה“עצמי  בתפיסת 

יעדים  להצבת  רוחניים,  לשינויים  עדיפויות,  בסדרי  לשינוי  יחסים,  מערכות  של  ושיקום 

חדשים וליכולת ליהנות מהרגע הנוכחי, המהווים כולם מרכיבים עיקריים ביכולת הצמיחה 

.)Kunz et al., 2018( הפוסט טראומתית

סיכום

תרגול צ'י גונג קבוצתי ממוקד טראומה ואובדן טראומתי מתבצע בדרך המאפשרת לאדם 

מאפשר  הוא  זו  בדרך  שלו.  ההתרעה  מערכות  את  להפעיל  בלי  הטראומה  עם  במגע  לבוא 

לחיות  וללמוד  מגובש,  נרטיב  לה  לעצב  אותה,  לסמל  אותה,  לעבד  הטראומה,  את  לשאת 

)Van der Kolk, 2013(. התרגול בקבוצה פותח דרך לחידוש הקשר בין פנים וחוץ,  איתה 

בין מציאות ודמיון, בין תחושות הגוף, הרגשות ותהליכי החשיבה. כך יכול הצ'י גונג לשמש 

הפרט,  לחיי  הזרימה  את  ומחזיר  המניע מחדש  קבוצתי,  או  אישי  ולתרגול,  ללמידה  כדרך 

בדרך חזרה אל חיים בעלי משמעות. 
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