
מדוע צריך רגשות?
למה בעצם אנחנו צריכים רגשות?

אנחנו  אז  מעצמנו  שלנו  בציפיות  עומדים  שכשאנו  רואים  אנחנו  אם  שלנו,  ההתנהגות  את  מנחים  הרגשות  כלל  בדרך 
שמחים, אנו נבקש להשיג עוד ועוד שמחה ולכן נציב לעצמנו עוד יעדים כדי להשיג אותם.

המנגנון הזה בעצם יכול גם להזמין חוויות שהן לא כל כך נעימות, כי כשיש לנו הרבה יעדים אנחנו עלולים גם להתאכזב 
ולהיות עצובים..

הקב"ה ברא בנו את היכולת להרגיש, ועלינו להתייחס אל הרגשות כמתנה מה', אנחנו מציעים להתייחס למתנה הזו כאל 
יועצים פנימיים שהקדוש ברוך הוא שתל לנו בתוך הגוף.

עלינו להתייחס אליהם במלוא שימת הלב, ולנסות להבחין: האם הרגשות שולטים בנו ואומרים לנו מה לעשות, או שאנחנו 
יכולים לשלוט בהם ולנסות להחליט, לאחר התייעצות איתם, מה אנו רוצים להרגיש, כך שנוכל ליישם את הפסוק ממשלי 

"טוב ארך אפיים מגיבור ומושל בליבו מלוכד עיר".

עוד סיבה שכדאי לשים לב לרגשות היא שבאופן דומה לוירוס הקורונה, גם הרגשות הם מדבקים, כשאבא או אמא שמחים, 
אנו נראה שהרגשות שלנו משפיעים גם על שאר בני המשפחה, וגם ההפך, כשאנו מדוכדכים מעט כך נראה התנהגות דומה 

אצל ילדנו.

אז איך בעצם אנחנו יכולים להפוך את הרגשות מדבר שמנחה לנו את הדרך ליועץ שאנו יכולים ממש להתייעץ איתו ולקבל 
החלטה פרטית בכוחות עצמנו?

אנחנו בשירות הפסיכולוגי רוצים להצביע על חשיבות השפה שאנו משתמשים בה, כשאנו משתמשים למשל בביטוי "אני 
עצוב" אז באופן לא מודע אנחנו שופטים וחורצים את גורלנו ש"אני" "כולי" עצוב במהותי, במקום זאת אפשר לשקול 
להשתמש בביטוי, "אני שם לב שיש לי קצת או אפילו הרבה עצב", כך שאנו משאירים מקום באישיות שלנו לרגשות 

נוספים לחיות לצד העצב הזה.

אחרי ששמנו לב שיש לנו קצת עצב, אנחנו יכולים לחשוב מה היועץ הזה בעצם מלמד אותנו, הדרך לעשות זאת היא 
לתחקר את הרגש לפרטי פרטים, "למה אני עצוב?" מה אני לומד מעצב על עצמי? אנחנו יכולים לראות שאנו מרגישים 
עצובים בגלל שאנחנו לא יכולים ללכת לכולל או לעבודה, ואז לשאול אז מה אנו לומדים מכך על עצמנו? ולענות תשובה 
כמו למשל "אני לומד שחשוב לי להיות בכולל" וכך אנו הפכנו את העצב הכללי ליועץ פרטני שמלמד אותנו שהכולל מאוד 

חשוב עבורנו.. נכון שעכשיו קל לנו קצת יותר לחוות את הדברים?

כך אנחנו יכולים להבין מחדש את כל מה שקורה סביבנו, אם למשל אנחנו מרגישים מעט מתוסכלים מכך שאנו מצייתים 
לכללים ונמנעים מיציאה מיותרת מהבית, אנו יכולים להתייעץ עם הרגשות ולהקשיב להם וללמוד שאנחנו בעצם מצילים 
חיים של קבוצות סיכון בכך שאנו נשארים בבית, ואז אנו לומדים מהייעוץ הרגשי שהקב"ה שתל בנו שאנו בעצם גיבורים 

שמקריבים את הנוחות שלנו עבור הצלת חיים. 

דוגמא נוספת יכולה להיות על התייעצות עם חוויית הבדידות, אם למשל אנו חווים קצת בדידות אנו יכולים להתייעץ עם 
בדידות מה הוא מלמד אותנו, אם הוא ינסה לומר שהוא מלמד אותנו שאנו זקוקים לקרבה פיזית של אנשים, אנו יכולים 
לנסות להיזכר האם פעם הרגשנו בודדים למרות שהיינו בקרבה של אנשים, ואז נוכל ללמוד מהייעוץ של בדידות שאנחנו 
מחפשים קרבה רגשית לאחרים, ולנסות למצוא את המשאב הזה של קרבה רגשית בתוך הבית פנימה, או דרך הטלפון 

לאנשים אחרים. 

וכן על זה הדרך...
בברכת והסירותי מחלה מקרבך,

תמיד כאן בשבילכם, השירות הפסיכולוגי החינוכי מודיעין עילית
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