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"עיקרה של הפסיכולוגיה 
הרוחנית, המוכרת גם 

כפסיכולוגיה טרנספרסונלית, 
הוא בתפיסת האדם כגוף–נפש 
ורוח. עם צמיחת הפסיכולוגיה הקלאסית 

לפני כמאתיים שנה, הוגבל הקיום רק 
לממדי הגוף והנפש. לעומת הפסיכולוגיה 

הקלאסית, ש'מנתחת' ויוצרת אנליזה בנפש 
המטופל, הפסיכולוגיה הטרנספרסונלית 
תופסת אותו כשלמות, ככוליות של גוף, 

נפש ורוח", מבהירה רות אנגל–אלדר, 
ד"ר לפסיכולוגיה קלינית ולחינוך מיוחד, 

 פסיכותרפיסטית ומחברת הספר
"כוחה של הרוח, פסיכולוגיה ותרפיה 

רוחנית" בהוצאת אוריון בנושא 
הפסיכולוגיה הרוחנית.  

מיצוי החותם האישי
ד"ר אנגל–אלדר אומרת כי על פי תפיסת 

היסוד בפסיכולוגיה הטרנספרסונלית, 
מקורם של הקשיים בתפקוד הנפשי הוא 

הניכור והריחוק של הפרט מ"הזהות 
האותנטית" שלו. "לכל אחד מאיתנו 

טביעת רוח מיוחדת, ייחודית וייעודית. 
רוח האדם כוללת ארבעה רכיבים - כוח, 

אהבה, אור ויצירתיות או השראה. זהו 
שורש הנשמה על פי האר"י הקדוש וכן 
על פי התנ"ך, הקוראן והברית החדשה. 

בכל אחד קיים רכיב דומיננטי שהוא 
מוקד החוזק של האדם, היסוד המאפיין 

את אישיותו. עם זאת, בכל אחד קיים גם 
שילוב של יתר הרכיבים, שהם דומיננטיים 

פחות אבל בלעדיהם אין מובן לקיום 
הייחודי של האדם.

"כמטפלת, מטרתי אינה להביא לניצול 
ולהגשמה של המשאבים של המטופל 

כאמצעי לריפוי הנפש, אלא להביאו לידי 
מיצוי הייעוד והחותם האישי. הטיפול 

בפסיכולוגיה הרוחנית אינו תחום בזמן; 
המפגשים גמישים ויש שיתוף ושותפות 

מלאה בין המטפל למטופל, שעמו הוא 
חולק את התנסויותיו. הקשר הוא של 

פסיכולוגיה טרנספרסונלית, 
הנקראת גם "פסיכולוגיה 

רוחנית", היא זרם בפסיכולוגיה 
שהחל להתפתח בשנות ה–60 

משמעות המונח של המאה הקודמת. 
"טרנספרסונל" היא 

"רוחני; מעבר לאדם, לאישיות, לאגו ולעצמי". הפסיכולוגיה הטרנספרסונלית 
אקלקטית מטבעה ומרחיבה את היכולות האנושיות שהגישות האחרות 

בפסיכולוגיה לא התייחסו אליהן. היא מתייחסת למהות האדם - לנשמה, 
לניצוץ האלוהי; רואה את האדם כשלם, כמכלול של גוף, נפש ורוח; ומסייעת 

למטופלים לפתוח את לבם לטבעם הרוחני ולבטא אותו 

מאת: אסתר טל
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ד"ר רות–אנגל אלדר: "עם צמיחת הפסיכולוגיה הקלאסית לפני כמאתיים שנה, הוגבל הקיום רק לממדי הגוף והנפש. 
לעומת הפסיכולוגיה הקלאסית, ש'מנתחת' ועורכת אנליזה של נפש המטופל, הפסיכולוגיה הטרנספרסונלית תופסת 
אותו כשלמות, ככוליות של גוף, נפש ורוח. תפיסת היסוד בפסיכולוגיה הטרנספרסונלית היא שמקורם של הקשיים 

בתפקוד הנפשי הוא הניכור והריחוק של הפרט מ'הזהות האותנטית' שלו"

הדדיות, קבלה ואהבה.
"מבחינה מסוימת, מצוקות הגוף הן ביטוי 
למצוקות הנפש ולהפך, כך שהפסיכולוגיה 

הרוחנית עוסקת בבעיות של גוף ונפש, 
במכלול הבעיות של האדם".

ד"ר אנגל–אלדר נעזרת גם בכלים 
מטפיזיים כגון תקשור כדי לסייע 

לאדם הנתון במצוקה. "אני משתמשת 
בתקשור, בראייה שמעבר - העל–חושית 

והמטפיזית. אין הדבר סותר את 
השימוש בכלים בסיסיים מתחומה של 

הפסיכולוגיה הקלאסית כגון תרפיות 
לשיכוך מצבי חרדה, התקפי פאניקה 

וכפייתיות. זהו שילוב של ידע ותרפיות 

מתחומה של הפסיכולוגיה הקלאסית עם 
יכולת תקשור, עם היפנותרפיה )המיועדת 

בעיקר לשינוי הרגלים מזיקים כגון 
השמנת יתר( ועם הרפיה מדיטטיבית, 

המושגת באמצעות מכשיר לשינוי תדרים 
במוח, להרגעה והעברת אנרגיות". 

אילו נתונים צריך לספק לך מטופל?
"אני מעדיפה לשמוע ב'גדול' מהי הסיבה 

שבגינה הוא פנה לטיפול, מכיוון שמידע 
מעבר לכך מקשה עליי לתקשר. כל 

שנדרש לי לדעת הוא שמו המקורי של 
האדם ושמות הוריו וילדיו".

האם אפשר לסייע גם בבעיות בריאות? 
"ודאי. אנרגיית המטופל או העברת 

אנרגיה מצד המטפל יכולות לחולל 
שינויים. כלומר, יש להפעיל את האנרגיה 

הקיימת באדם כדי שיגייס את מרב 
כוחותיו, החיוניים לתהליך הריפוי". 

מהי תרומתה של הפסיכולוגיה 
הטרנספרסונלית לחקר נפשו

של האדם?
"ההכרה החוזרת ברוח האדם כממד 

בהווייתו. בו בזמן, התודעה האנושית 
מסתגלת יותר להכרה במה שמוגדר 

כמטפיזי, כגון העברת אנרגיות וההכרה 
בעצמנו כיחידות אנרגיה. יש כיום 

התעוררות רוחנית והאדם מחפש אחר 
תשובות מהעולם הרוחני".
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הרוחנית מתייחסת?
"הפסיכולוגיה הרוחנית נוגעת בכל תחומי 
החיים. מהות קודמת לתוכן והחוויה שלנו 

בחיים היא הוליסטית, שלמה. היא אינה 
נוגעת בתחומים מסוימים אלא עוזרת 

לנו לשנות את התכנות הפנימי שלנו 
כך שהביטוי החיצוני שלנו בעולם בכל 
התחומים יהיה אפקטיבי יותר ואיכות 

החיים שלנו תשתפר".
מהו הרעיון המונח בבסיס שיטת

האימון שלך?
"זוהי שיטה מכוונת אדם. אדם הוא אדם 

ויש לו כל הכלים והמשאבים לעזור לעצמו. 
אם נפנה כלפיו חמלה והוא ירגיש זאת, הוא 
ימצא את הגישה לכלים ולמשאבים האלה. 
כל שעלינו לעשות הוא לקבל אותו כאדם. 

"את הרעיון הזה הגה הפסיכולוג 
האמריקאי ד"ר קרל רוג'רס, מייסד 

הפסיכולוגיה ההומניסטית, שהיא 
הבסיס של הפסיכולוגיה הרוחנית. בניגוד 

לזיגמונד פרויד, שהתייחס לאדם כאל 
אובייקט ומיתג אותו על פי רשימה של 

הפרעות, החליט ד"ר רוג'רס שהוא אינו 
בא לומר לאדם: 'אני מטפל בך ואתה 

מטופל', אלא: 'אנחנו שני בני אדם'. 
זה הבסיס לגישה ההומניסטית של 

הפסיכולוגיה הרוחנית ושל עוד גישות 
מתקדמות השייכות לעידן פוסט פרויד, 

המאפשרות לנו לעבוד בכל הרמות - 
המעשית, המנטלית, הרגשית והרוחנית".

אליהו מביאה דוגמה: "סתווית, 25, 
עשתה תואר ראשון ושני והתקבלה 

לעבודה בחברה נחשבת. מעשית היא 
הגיעה לאן שהיא רוצה, אבל מנטלית 

היא החלה לתהות אם היא באמת טובה. 
בתוך תוכה, בדימוי העצמי שלה, היא לא 

הייתה בטוחה שהיא כשרה לתפקיד והחלו 
לכרסם בה ספקות.

"פחד הוא חלק מהחיים, אבל אם הוא 
משתק אותנו צריך להתחיל לעבוד איתו. 
המחשבות שפקדו את סתווית, המכונות 

'תוכן רגשי', גרמו לה לחוש לחוצה ועצבנית. 
אף שהשיגה את מטרתה, היא הבינה 

שאיכות החיים שלה יורדת, שכן אם יש 
הצלחה צריך לשמוח בה וליהנות ממנה.

"לואיז היי אמרה שלכל אחד יש משהו 
לא מספיק בחיים - כגון יופי, חוכמה או 

ביטחון עצמי - וזה מה שדופק אותנו. 
סתווית הגיעה לסדנה 'יציאה מעבדות 

נופך נוסף וייחודי
"לכל אדם יש חלום שאליו הוא נכסף כגון 

תפקיד חדש, עצמאות כלכלית, כתיבת 
ספר או בן זוג מפרגן שיודע ליהנות 

מהחיים. ואולם, מרבית האנשים מרגישים 
שיש מי שמגשימים את עצמם יותר מהם - 

למשל זה שהצליח לעשות את הסטרטאפ 
שרצה. הם משתוקקים להיות כמו אותם 

מצליחנים, אבל מרגישים שיש להם 
אחריות יומיומית שמעיקה עליהם, כגון 
פרנסה, ילדים ועבודה, ואינה מאפשרת 

להם לצעוד לעבר הגשמת החלום", אומרת 
דלית אליהו, מומחית בפסיכולוגיה 

רוחנית, בוגרת תואר שני בפסיכולוגיה 

רוחנית מאוניברסיטת סנטה מוניקה 
ומייסדת בית ספר אימון לחיים על פי 

הפסיכולוגיה הרוחנית בישראל.
"הרוחניות משווה לפסיכולוגיה נופך נוסף 

וייחודי", היא מבהירה. "הפסיכולוגיה 
מלמדת אותנו כיצד לנהל את עצמנו בחיי 
היומיום ברבדים המעשיים, המחשבתיים 

והרגשיים, והרוחניות מעניקה לנו 
משמעות, חיבור וקשר למי שאנחנו 

באמת. הפסיכולוגיה היא הדרך לשנות 
את התכנות הפנימי שלנו, והרוחניות 

מעניקה לנו ריפוי לאחר שאנחנו עובדים 
מול כל מה שמפר את שלוותנו".

 לאילו תחומים הפסיכולוגיה

שבעה צעדים 
דלית אליהו מסבירה על שבעה שלבים בפסיכולוגיה הרוחנית לפתרון מצבים:

1. הכרה. אם יש רגש מסוים שחשתי או אם נקטתי התנהגות מסוימת, 
ההתחלה היא להכיר בזה. למשל, "אני מרגישה עצובה" או "קשה לי עם זה 

שנכשלתי בריאיון העבודה".

2. כוונה חיובית בהירה. לנסח למשל, "הכוונה שלי היא לרפא את הכאב שעלה 
לפני השטח וליצור שלום פנימי, כך שאוכל לחוות בתוכי ניטרליות".

3. קבלה. זוהי הזדמנות לשנות את התפיסה - מתפיסה שגרמה לי כאב 
לתפיסה שיכולה להעצים אותי. למשל, "העובדה שלקחתי דברים באופן אישי 

והתעצבנתי אינה משנה את מי שאני. אני יכולה לבחור לבטא אהבה כלפי 

עצמי, יהיה המצב אשר יהיה. אני גם מקבלת את העובדה שהחיים מזמנים לי 

הזדמנויות למידה, כך שתהיה לי אפשרות לרפא את הדברים שנותרו בלתי 

פתורים בתוכי".

4. לקיחת אחריות. אחריות מוחלטת על התגובה הרגשית או על השיפוטים 
היא אמצעי לתפיסת ריבונות בתוך עצמי ועל מצבי. לדוגמה, "הרגשות 

שלי נמצאים בשליטתי ואני יכולה לבחור את האופן שבו אני מגיבה לעצמי 

ולאחרים כשאני מוטרדת. לעתים אני מרגישה שהייתי רוצה לתלות את 

האשמה באחרים. אני יודעת שכשאני עושה זאת, אני הופכת את עצמי 

לקורבן וגוזלת מעצמי כוח. אני אוהבת את החירות שנובעת מכך שאני נושאת 

באחריות על תגובותיי הרגשיות".

5. סליחה עצמית על שיפוטים. סליחה עצמית מתוך חמלה היא אחת 
מהדרכים לביטוי אהבה עצמית. אין לה כל קשר לצדק או לאי צדק בנוגע 

 למצבו של האדם. זהו אקט של חמלה של האדם כלפי עצמו על כך

שנקלע לשיפוטיות. 

6. פתרונות יצירתיים. פעולה חיצונית יעילה שנובעת מתוך פעולה פנימית 
מוצלחת. למשל, "אני יכולה ליידע את בעלי שהייתי שמחה אם הוא היה 

מדבר אליי בעדינות. אני מתכוונת לכתוב לו מכתב אוהב ונעים שמסביר את 

התחושות והרצונות שלי".

7. הכרת תודה והערכה עצמית. הודו לעצמכם על שבחרתם בדרך של מודעות 
וצמיחה. כל אחד מאיתנו שמרפא חלק קטן בתוכו תורם לכלל השלום בעולם.

גוף, נפש ורוח
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)השכל( לחרות )הלב(' ולמדה לעבוד עם 
עצמה ולהכיל את עצמה. היא גילתה שיש 

לה אמונה שגורמת לה להרגיש שאינה 
חכמה מספיק ולפחוד שלא תצליח לעמוד 
במשימות העבודה. נוצר תוכן רגשי שעלה 

על גדותיו. סתווית למדה לשנות את 
האמונה ובנתה אמונה חדשה, שהעניקה 

לה ביטחון בעצמה וביכולותיה". 

ללמוד את עצמנו
אליהו מונה את חמשת עקרונות 

הפסיכולוגיה הרוחנית:
1. אנחנו נשמות שעוברות חוויה אנושית.

 2. יש לנו כל המשאבים והכלים
לעזור לעצמנו.

3. איך שאני מתייחס לעניין - זהו העניין.
4. אנחנו מתפתחים בו בזמן בקו המטרות 

ובקו הלמידה העצמית. כלומר, ככל 
שאנחנו משיגים את מטרותינו המעשיות 

בחיים, כך נפתחות מולנו הזדמנויות 
להתבונן באתגרים ובהצלחות שלנו.

5. לסלוח לעצמנו על שיפוטיות. 
אליהו נותנת דוגמה שבה עקרונות 

הפסיכולוגיה הרוחנית מתבטאים. "נטע, 
30, החלה לצאת עם דורון, בחור פופולרי 

שכולן רוצות לצאת איתו. היא רצתה 
להתאהב וללכוד אותו כדי שיתחתן 

איתה. היא ציפתה ממנו שיתקשר אליה 
מדי יום, אבל במקום זאת הוא שלח 

אס–אם–אסים. היא חשה שלדורון יש 
רגשות כלפיה, אבל שהיא אינה בטוחה 

בעצמה מספיק ולחוצה כל הזמן. היא 
התייעצה עם חברותיה, וכל אחת מהן 

נתנה לה את התוכן הרגשי שלה. 

"נטע הבינה שיש עניין בלתי פתור שמפריע 
את מנוחתה. דורון לא אמור להפר את 

שלוותה אלא לתת לה עוד ועוד אהבה. אם 
היא אינה מסוגלת להכיל את זה ונכנסת 

ללחץ, יש לה משהו ללמוד מזה והיא 
החליטה להתפתח על קו הלמידה, כלומר 

ללמוד את עצמה ולהבין מהו הדבר שיושב 
בבסיס ההפרעה הנפשית. 

"יש לנו הכלים לעזור לעצמנו, בין היתר 
באמצעות כתיבה, מדיטציה ואמנות. 

המלצתי לנטע לכתוב מה היא מרגישה, 
מכיוון שאדם שכותב נמצא בקשר עם 

עצמו. זה עדיף מאשר לטבוע בתוך התוכן 
הרגשי שחברותיה שוחות בו. כמו כן, 
עבדנו על מה שמפריע ומציק לה. גם 

אם דורון לא היה מתקשר אליה ומסיים 
את היחסים, זו עדיין הייתה הזדמנות 

ללמידה. כל דבר שמפריע למנוחתנו הוא 
הזדמנות ללמוד".

כיצד הכתיבה מועילה?
"הכתיבה אינה מערבת תודעות של 

אנשים אחרים. נטע העלתה את 
תחושותיה ולבטיה על כתב עד שהתחילה 
לבכות. ברגע שבכתה, היא הצליחה להניע 
את האנרגיה שלה והמצוקה פחתה. ברגע 

שהאנרגיה זזה היא גילתה שיש לה כל 
מיני שיפוטים ושנכנסה ללופ עם עצמה. 

ברגע שהיא עלתה על קו הלמידה וגילתה 
שיפוט כלשהו, היא הצליחה לסלוח 

לעצמה על ששמה על עצמה את השיפוט 
הזה. כך מפלס המתח ירד, המקום בתוכה 

שהיה במצוקה קיבל סוג של ריפוי 
ומערכת היחסים קיבלה חופש פעולה 

להמשיך להתפתח ולצמוח בצורה בריאה 
ונכונה. היא יכלה גם לומר ללא שיפוט 
לדורון שקשה לה שהם אינם מדברים 

בכל יום ולשאול לדעתו. נטע למדה שיש 
לה צורך מסוים והצליחה לבטא אותו". 

אליהו מוסיפה כי "הפסיכולוגיה 
הרוחנית מאפשרת לאנשים להשתמש 

במשאבים ובכלים שיש להם כדי לרפא 
את המקומות בפנים שגורמים להם 
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דלית אליהו: "הפסיכולוגיה מלמדת 
אותנו כיצד לנהל את עצמנו 

בחיי היומיום ברבדים המעשיים, 
המחשבתיים והרגשיים, והרוחניות 
מעניקה לנו משמעות, חיבור וקשר 

למי שאנחנו באמת. הפסיכולוגיה 
הרוחנית נוגעת בכל תחומי החיים 

ועוזרת לנו לשנות את התכנות הפנימי 
שלנו, כך שהביטוי החיצוני שלנו 

בעולם בכל התחומים יהיה אפקטיבי 
יותר ואיכות החיים שלנו תשתפר"
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לסבל. כאב פיזי ונפשי הוא חלק מהחיים, 
אפשרות. השאלה היא מה עושים איתו. 

הפסיכולוגיה הרוחנית אינה יכולה לגרום 
לכך שאף אחד לא יעזוב אף אחת ושכולם 

אף פעם לא יפוטרו מעבודתם. ואולם, 
כשמתקיים כאב - במקום להילחם בו, 

להתווכח איתו, לשפוט ולעשות פעולות 
 שגורמות לכאב הזה לגדול ולהפוך

לסבל - אפשר לעבוד איתו וללמוד להכיל 
אותו. הלמידה של הכלת הכאב היא 

חלק מהטכנולוגיה השלמה הזאת של 
הפסיכולוגיה הרוחנית".

פסיכולוגיה עם נשמה
"פסיכולוגיה רוחנית היא שילוב בין 

פסיכולוגיה מודרנית, המתייחסת לנפש 
האדם, ובין העולם הרוחני, המתייחס 

לנשמה - החלק הכל יודע, החלק הנצחי 
של כל אחד", אומרת בריז'יט קשטן, 

פסיכולוגית קלינית בכירה, מטפיזיקאית, 
מחלוצי הפסיכולוגיה הרוחנית בישראל, 

מרצה לפסיכולוגיה טרנספרסונלית, 
מטפלת בתרפיות ברגרסיה, בשחזור 

גלגולים, ובטנטולוגיה - ליווי רגשי ורוחני 
אל המוות, ומרפאה בשירה.

"יתרונותיה של הפסיכולוגיה הרוחנית רבים 
יותר מכיוון שהיא מתייחסת לאדם כמכלול 

של נפש ונשמה, לעומת הפסיכולוגיה 
הקונבנציונלית שמתכחשת לקיומם של 

הרבדים הרוחניים יותר. אני מעדיפה 
להשתמש במונח המקצועי האקדמי 

'פסיכולוגיה טרנספרסונלית', שהוא זרם 
רשמי ורציני בפסיכולוגיה החדשנית, 

המתייחס גם לרבדים הרוחניים של האדם 
ולא רק לרבדים הרגשיים.

"הפסיכולוגיה הטרנספרסונלית קמה 
על רקע שלושת הזרמים הקודמים של 

הפסיכולוגיה: של פרויד, של ההתנהגות 
ושל הפסיכולוגיה ההומניסטית שהגה 

ויקטור פרנקל, מחבר 'האדם מחפש 
משמעות'. היא מבוססת על ארבעה 

יסודות - התפתחות הפסיכולוגיה 
המודרנית על כל זרמיה, חקר ויישום של 

המסורות הרוחניות השונות, חקר המדע 
המודרני, במיוחד פיזיקה קוונטית, וחקר 

של מצבי תודעה שונים כגון הרפיה, 
מדיטציה, שינה ומוות". 

את יכולה לעזור לאדם לגלות את הידע 
הקדום הטמון בנשמתו? 

"אני עוזרת לאדם ליצור קשר עם הנשמה 
שלו, להתחבר לכישורים חסומים שאינם 

מפותחים דיים אצלו או להסיר את 
המכשולים שמונעים ממנו להתחבר 

לפוטנציאל המלא שלו, שכולל גם את כל 
הכישורים האלה. למשל, מטופלת שניחנה 

בכישרון כתיבה אבל פחדה לכתוב. בשחזור 
גלגולים ראינו שבאחד מגלגוליה הקודמים 

בתקופת ימי הביניים, היא הייתה נזיר 
קתולי שכתב חומרים חדשניים שאיימו על 

הכנסייה וקיבל עונש - להניח את כפות ידיו 
 על ברזל מלובן. מכאן נבעו הן הפחד

שלה לכתוב בחיים הנוכחיים והן המשיכה 
שחשה לכתיבה". 

כיצד מזהים אם מקור הבעיה נעוץ 
בחיים האלה או בחיים קודמים?

"הבעיות הטיפוסיות השייכות לחיים 
קודמים הן פחדים ופוביות, קשרים 
שאי אפשר איתם ובלעדיהם, בעיות 

פסיכוסומטיות שאינן מובנות ואין להן 
מרפא ודיכאונות לא ברורים. המדד הוא 

הזדהות או תגובה רגשית עוצמתית בלתי 
הגיונית. הזדהות רגשית עם משהו שקורה 

בחיים, בסרט או בספר, מהדהדת משהו 
מוכר, מעין דז'ה וו רגשי. כלומר, אם אדם 

רוצה לדעת מהם הגלגולים הקודמים שלו, 
הוא יכול לשאול את עצמו מהם המקומות 

בעולם שתמיד רצה לנסוע אליהם, שהוא 
מרגיש בהם כמו בבית או שמעוררים בו 

תגובה רגשית, ומהי התקופה ההיסטורית 
שמרתקת אותו ביותר".

תיקון חוויות העבר
"טיפול ברגרסיה הוא מסעות בתודעה 

שמטרתם לחבר את האדם למהות שלו, 
למי שהוא באמת", מסבירה קשטן. 

"הכוונה למהות הנצחית - הנשמה 

הנצחית, החלק האלוהי, הכל–יודע - 
שתמיד הייתה ותמיד תהיה מעבר לכל 
הגלגולים, הפוביות, הפחדים והבעיות.
"אני מטפלת בשתי דרכים. דרך אחת 

היא מלמטה, כדי להסיר את הקליפות 
שמכסות את המהות הזאת, כלומר את 
הפחדים, התסביכים והדפוסים שבאים 
מהעבר - מהילדות, מהלידה, מההיריון 

של האם ומחיים קודמים. ארבעת שלבי 
העבר הם השלבים של הטיפול ברגרסיה. 

הדרך השנייה היא טיפול מלמעלה, 
המורכב מטכניקות שונות, כולל רגרסיה, 

המאפשרות לאדם לגלות את הזוהר 
הפנימי שלו ולחזק ולהעצים את החלק 

הכל–יודע שלו. 
"לא כל פסיכולוג טרנספרסונלי עוסק 

במוזיקה, בגלגול נשמות או במוות. 
בתחום הרחב הזה כל אחד בוחר מה 

שמתאים להשקפת עולמו ולכישוריו. אני, 
למשל, התחברתי באמצעות המסעות 

הרוחניים שערכתי ליכולת המרפאת של 
קולי ושל המוזיקה שלי. כך התחלתי 
'לקבל' מנגינות שמהן יצרתי מוזיקה 

רוחנית וטיפסתי על מדרגות הסולם כדי 
להגיע למצבי תודעה עליונים".

לאילו תובנות מטופל מגיע בעקבות מסע 
רוחני בתרפיה ברגרסיה?

"המסע מעניק לו נקודת מבט הרבה יותר 
רחבה על מה שקורה לו בהווה ומה שקרה 
לו עד לאותו יום. למשל, הוא מסביר מדוע 
הוא בחר בהורים שלו, בכל הקשיים שעבר 

עד היום או במחלה מסוימת או מאיפה 
נובעים כל התסמינים והבעיות הפיזיות 

והנפשיות שפוגעים בתפקודו, כגון פחדים 
או תגובות מוזרות.

"זה עוזר לו להבין את מקור הקשרים 
שיש לו עם אחרים, שהם תמיד נשמות 

שהכרנו פעם, למשל בני זוג, ילדים, אנשים 
שיש לנו בעיות איתם. זה עשוי לסייע לו 
להתחבר לכישרונות, לפוטנציאל הגלום 

בו שפיתח בחיים קודמים ולידע וחוכמה 
מזמנים אחרים.

"מבחינתי, אם אדם נולד עם כישרון 
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גוף, נפש ורוחגוף, נפש ורוח

בריז'יט קשטן: "יתרונותיה של הפסיכולוגיה הרוחנית רבים יותר מכיוון שהיא מתייחסת לאדם כאל מכלול של נפש ונשמה, לעומת 
הפסיכולוגיה הקונבנציונלית שמתכחשת לקיומם של הרבדים הרוחניים יותר. היא מבוססת על ארבעה יסודות - התפתחות 

הפסיכולוגיה המודרנית על כל זרמיה, חקר ויישום של המסורות הרוחניות השונות, חקר המדע המודרני וחקר של מצבי תודעה שונים 
כגון הרפיה, מדיטציה, שינה ומוות" 
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כלשהו, משמע שהוא פיתח אותו בחיים 
קודמים. אדם יכול להתחבר ליכולת ריפוי 

וליכולת לראות דברים בלי שפיתח זאת 
בחיים האלה. זיכרונות מגלגולים קודמים 

שמציפים אותנו הם הוכחה שהמידע 
 שצברנו בחיים הקודמים הוטמע

ולא נשכח". 
האם גלגולי העבר משפיעים תמיד על 

חיינו בהווה?
"מהפן השלילי הם עלולים לשמר בעיות 

שנובעות מהם כגון פחדים, פוביות או 
אי הצלחה ליצור קשר זוגי. המקור נמצא 

שם. למשל, בני זוג שנפרדים וחוזרים, 
שברור להם שעליהם להיפרד אבל שאינם 
מסוגלים לכך. פעמים רבות זה נובע מנדר 

בחיים הקודמים או מאובדן הזוגיות או 
המשפחה כך שהפעם קשה לעזוב. אישה 

שבחייה הקודמים למשל, נטשה את בעלה 
והוא התאבד, בחייה הנוכחיים אינה מעזה 

לעזוב אותו גם אם הוא ממרר את חייה.
לעתים, מוצאים את הסיבות לקשיים 

ולפוביות גם בילדות. אני מדמה את 
התסמין לקודקוד של תל ארכיאולוגי 

העשוי שכבות–שכבות. 
"ברגרסיה עוזרים למטופל לעבור דרך 

השכבות השונות של הבעיה. ייתכן שנמצא 
רמזים לבעיה בגלגול הנוכחי בילדות, אבל 

יש קשר גם לגלגולי העבר. למשל, אדם 
שסובל מבעיות בגרון, מתחושת חנק או 

מאסתמה, ייתכן שבילדותו נעלו אותו בבית 
לבד והוא נבהל מאוד או שבהיריון אמו 

נתקעה במעלית והוא ספג את הפחד שלה. 
 "ואולם, כל המידע הזה לא יועיל לשחרר

את האדם מפחדיו. רק אם נעזור לו לשחזר 
את הרגעים האחרונים של הגלגול הקודם 

שלו - לעבור את הרגעים שלפני המוות 
ולאחריו - הוא יוכל להשתחרר מהפוביה". 

כיצד מתבצע הטיפול ברגרסיה?
"תהליך הרגרסיה נמשך כשעתיים 

ומתקיים במפגש הראשון או השני. 
הטיפול מתחיל בשיחה, שבמהלכה 
מבינים מה האדם רוצה לגלות ואם 

 הטיפול ברגרסיה מתאים לו והוא
מספיק חזק כדי לעמוד בו. השלב השני 
הוא כ–20 דקות של מדיטציה מודרכת, 

המיועדת להכניס את האדם להרפיה, 
ולאחר מכן מדריכים את המטופל לחוות. 
"השלב הבא הוא תהליך של תיקון וריפוי 
בהתאם לצורך. הטיפול מסתיים בשיחה 
של אינטגרציה קוגניטיבית רציונלית של 

מה שהיה".
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