
מפת האנרגיות שלי כהורה
דמיינו שאתם יוצאים באוטובוס לנסיעה בינעירונית ממושכת. אתם יחד עם כל המשפחה, וזה עתה יצאתם מהעיר, 
מנסים להשתלב בתנועה בכביש המהיר. אחרי כמה דקות הנהג פתאום שמים לב לנורת אזהרה שמאותתת. אתם 
מביטים על הצג ומגלים שכמעט ואין לכם דלק. אתם רואים שהמחוג של הדלק נמצא כבר עמוק בתוך האזור 
מתייבשת,  קצת  הלשון  עולה,  שלכם  שהדופק  איך  מרגישים  אבל  בנסיעה  ממשיכים  אתם  באדום.  שמסומן 
והשיניים נצמדות בתגובה של דריכות. אתם לחוצים, מאוכזבים, תוהים איך זה קרה שהאוטובוס יצא בלי להתארגן 
מראש בצורה מסודרת ואחראית. אבל אתם כבר בנסיעה. אין לכם הרבה זמן לחשוב, ובטח שלא להתייסר בייסורי 
מצפון. המחשבה שלכם רצה מהר קדימה אל מסלול הנסיעה שעומד לפניכם. אתם מנסים להיזכר אילו תחנות 
דלק מחכות לכם בהמשך. ואז פתאום אתם חשים הקלה ונרגעים. אתם נזכרים שעוד 10 ק"מ יש לכם תחנת דלק, 
וקצת הלאה עוד אחת. אתם מהנהנים לעצמכם בקורת רוח. אולי אפילו קצת מחייכים, ואומרים לעצמכם בראש 

"ברוך השם הכל בסדר, אין לחץ. תיכף נגיע לתחנת דלק והאוטובוס ימלא מיכל מלא, בעזרת השם".

בדומה לנסיעה ממושכת בכביש, כך גם בחיים עצמם. כהורים לילדים אנחנו בעשייה מתמדת שכרוכה גם במאמץ 
והמשפחה שלנו  הילדים  ולהיטיב עם  מיטבי,  להיות בתפקוד  כולנו שואפים  גבוהה.  רגשית  וגם במעורבות  פיזי 
ומשמעות  נשגבים של אושר  ונעה מרגעים  ומורכבת,  הינה עשירה  חוויית ההורות  יכולתנו. אולם, עצם  כמיטב 
פנימית ועמוקה, ועד רגעים של קושי, תסכול ושחיקה רגשית. דווקא בגלל שתפקיד-חיים זה מלווה במעורבות 

רגשית כה גדולה, עלינו לעצור ולחשוב מהם מקורות הכוח והתמיכה שלנו. 

למען האמת, בניגוד למצבי משבר כמו התקופה הנוכחית של משבר הקורונה, בשגרה הרגילה אנחנו לרוב מצליחים 
להתמודד גם עם עומסים שונים, גם אם אנחנו לא במיטבנו מבחינה פיזית או רגשית. כך למשל, אנחנו שוטפים 
פנים כדי להתרענן באמצע היום, נאבקים בעייפות כשהיא משתלטת עלינו בשעות אחה"צ, ואף מסתדרים שעות 
ונעשה  זאת, האתגר מתעצם  עם  בהקדם האפשרי.  לנו להשלים מטלה מסוימת  אוכל כשחשוב  בלי  ממושכות 
כמעט בלתי אפשרי כשהעומס גדל או מתמשך, ואנחנו מוצאים את עצמנו מרוקנים מכוחות, תוהים מאין נוכל 
לשאוב עוד כוחות, תושייה ומעוף פנימי כדי להמשיך ולתפקד היטב. בזמנים כאלה נוכל בקלות להיגרר ל"ראיית 
מנהרה", ראיה צרה שמצמצמת את המבט והחשיבה שלנו על המציאות ועל עצמנו, ומביאה לעיסוק יתר בכל מה 
שנחווה כחשוב או דחוף כאן ועכשיו. באופן פרדוקסלי, דווקא באותם זמנים בהם אנחנו הכי זקוקים להטעין את 

עצמנו בכוחות מחודשים, אנחנו נוטים לשכוח מה באמת יכול לתת לנו כוח, ומהם תחנות הדלק האישיות שלנו.  

והיכן באמת נמצאות תחנות הדלק שלנו?
כיצד נדע מהם מקורות הכוח האישיים שלנו, מה מטעין אותנו בכוחות מחודשים? 

זמנים ומצבים אחרים בהם הוא פחות במיטבו. אולם,  זמנים ומצבים בהם הוא במיטבו, לעומת  ובכן, לכל אדם 
אנשים נבדלים אחד מהשני בצרכים ובתנאים להם הם זקוקים כדי להיות במיטב התפקוד שלהם. כך למשל, בעוד 
חלקנו זקוקים לשקט ופרטיות כדי להתרכז בנושא שחשוב לנו, אחרים זקוקים לרעש רקע כדי להישאר מרוכזים, 
ובעוד חלקנו מרוכזים וצלולים יותר לפנות בוקר, אחרים דווקא פורחים בשעות הקטנות של הלילה. הניסיון מלמד 
כי למרות ההבדל בין אנשים, מרבית מקורות הכוח שלנו נמצא במוקדים הבאים: בזמנים קבועים מידי יום, בתנאים 
ובמצבים סביבתיים, בפעולות פיזיות, בקשרים בינאישיים, ואף בעצם ההיזכרות בתכונות או ערכים שיש לנו בתוכנו. 
בהתאם לכך, נוכל לשאול את עצמנו באלו זמנים אנחנו מידי יום חזקים ורעננים יותר? מה בידנו לעשות כדי לשמור 
על אותם זמנים, כך שנוכל לסמוך ולהישען עליהם? לאלו תנאים סביבתיים אנחנו זקוקים כדי להישאר עם כוחות? 
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אלו פעולות אנחנו יודעים, מהיכרות עם עצמנו, שמטעינות אותנו באנרגיות חדשות? אלו אנשים אנחנו יודעים 
שעצם הקשר או השיחה איתם נוסכים בנו חוויה ותחושה של התחדשות, ואופטימיות? ולבסוף, לאלו ערכים אנו 
מחוברים, שעצם ההיזכרות הכנה והמחודשת בהם מעניקה לנו השראה וכוחות מחודשים? מרבית הידע הזה כבר 
נמצא אצלנו, וכל מה שאנו נדרשים לעשות זה להקדיש מספר רגעים של שקט והתבוננות זהירה כדי להיזכר בו, 
ופשוט לרשום לעצמנו בצד נקודות אלו. כך, ברגע שנגבש רשימה כזאת, תהיה בידינו "מפת האנרגיות" האישית 
שלנו, אותה מפה שתעזור לנו להיזכר היכן מקורות הכוח שלנו, בין אם בשגרה או בזמנים עמוסים במיוחד. נראה 

כי דווקא בימים עמוסים אלה, החובה לעצור ולהיזכר בתחנות הדלק שלנו – גדולה מתמיד. 

כך נרוויח פעמיים. ראשית, נוכל להטעין את עצמנו בכוחות מחודשים, באמצעות אותם דברים שמעניקים לנו כוח 
להיות אנשים והורים טובים יותר. שנית, עצם הידיעה על מה נותן לנו כוח - כבר יכולה להרגיע ולשחרר, שכן גם 
ברגעים של עומס תובעני, נדע כי אך תיכף עוד מעט מחכה לנו תחנת הדלק שלנו, אותו מקור אנרגיה שכבר מוכר 

לנו זה מכבר. ידיעה זו תשאיר אותנו זקופים ומתפקדים היטב גם בתוך השגרה העמוסה, בעזרת השם.

תמיד כאן בשבילכם,
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