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 קול ישראל' רשת ב
 ענת דולב: מראיינת

 
 מחברת הספר גברת ממהרת, ראיון עם אתי בהט שפירר

 
תמיד היא , הזמן מאוד דוחק לה, הגברת המדוברת, נא הכירו את הגברת"עכשיו : ענת דולב
 היא משתוקקת .כך היא מבקשת תהילה וגם כבוד, היא רוצה להספיק הרבה יותר ועוד, ממהרת

עובדת , לכן ללא גבול היא טורחת. כל אתגר אף קשה אותה לא יבריח, להצליח, כל כך להרשים
 ..."היא מאוד מצליחה אך לעצמה מזיקה. ובגופה איך לא היא בלי הרף בוגדת

 
 שפירר שהיא רוקחת ודיאטנית קלינית -מאת אתי בהט" גברת ממהרת"זו ההתחלה של הספר 

 .ךשלום ל. בהכשרתה
 

 .שלום ענת ושלום למאזינים: אתי בהט שפירר
 

של , של מה, את אומרת שהגברת הממהרת הזאת היא בעצם קורבן של החברה המודרנית: ענת

 ?שהוא מכריח אותה גם וגם וגם, שבעצם זה גול עצמי, הפמיניזם
הקשבה , האמת שכל הסיפור לא בא לי מהמקום של פמיניזם אלא  מהמקום של הקשבה: אתי

והאם אנחנו מאזינים להם באמת או שאנחנו , הקשבה לשדרים שהגוף שלנו שולח לנו, עצמנול

 .ובהרבה מקרים זה מה שקורה לנו, מתעלמים מהם
 ?או במיוחד זה אופייני לנשים, את מדברת גם על גברים וגם על נשים: ענת
סיפור הוא על פשוט במהלך העבודה שלי אני פוגשת הרבה יותר נשים בקליניקה ולכן ה: אתי

אבל כמובן שיותר ויותר ,  וחלק מזה בא מתוך העולם האישי שליהוגם אני עצמי איש, גברת

גברים שמגיעים אליי היום וכבר אומרים במפורש שהם מבינים שאורח  החיים מזיק להם והם 

 .אחרת  הם יגיעו למקום לא טוב, מבינים שהם צריכים לעשות את השינוי בראש
 ?החיים כל כך מזיק לנומה באורח : ענת
אנחנו כל הזמן שואפים ורצים ודוהרים לכיוון ההצלחה תוך שאנחנו מזניחים את הדבר : אתי

 .את הגוף שלנו ואת הצרכים האמיתיים שלנו, הכי חשוב
 ?רק בהיבט הפיזי את מדברת או גם בהיבט הנפשי? הצרכים האמיתיים שלנו הם רק פיזיים: ענת
אני מדברת על איתותים וסימנים שהגוף , וזה גם כתוב בספר, נפשיבהחלט גם בהיבט ה: אתי

 ...שולח לנו
 .את מדברת על אותות מצוקה: ענת
, חוסר שביעות רצוןאבל גם , שלא נדע, אותות מצוקה כמו כאבים או סימנים יותר חמורים: אתי

 ,כשורהלומר לנו שמשהו כאן לא מתנהל , הם בעצם דרך של הנפש, מצבי רוח ועד לדיכאון

 .השאלה מה אנחנו עושים עם זה
 ?אז מה אנחנו עושים עם זה: ענת
לפעמים הם בכלל לא יודעים , רוב האנשים שאני פוגשת לא עושים עם זה שום דבר, תשמעי: אתי

,  לראות את הדברים בשחור ובלבןהלרבים מאיתנו יש נטיי... לקרוא אפילו את הסימנים האלה

ומר אנחנו שואלים את עצמנו האם אני ממשיך ככה או שאני כל. לתפוס את הדברים בקצוות

 .עושה איזה שהוא שינוי קיצוני
 .אין צורך להגזים ולא צריך להילחץ, אז את אומרת לא: ענת



כל אחד יכול למצוא לו איזה שהוא שביל זהב ולעשות בשלב הראשון , ממש אין צורך: אתי

 .ון ומדרבן להמשיךוכל שינוי כבר מביא לשביעות רצ, שינויים בקטן
 ?מה את ממליצה? אז מה באופן קונקרטי אפשר לעשות: ענת
 הבסיס לכל השינויים הוא. אני חושבת שאין איזו שהיא נוסחת פלא שתתאים לכולם: אתי

והם משתנים מאדם . הבנה של מה הם באמת הצרכים האישיים של כל אחד, מודעות עצמית

 .לאדם
 .ני אדם ויש דברים מסוימים שמשותפים לכולנואבל כולנו בסופו של דבר ב: ענת
 ... כמו הצורך באהבה, נכון: אתי
 .לתת-אני בכוונה אומרת קודם את ה. כולנו רוצים לתת אהבה ולקבל אהבה: ענת
יש הרבה נשים . בכל נתינה יש קבלה גדולה והאיזון בין השניים חשוב, אני מסכימה איתך: אתי

אני חושבת .  סוף  וכשהן נותנות לעצמן הן מרגישות אשמותשאני פוגשת שנותנות לסביבה בלי

וברגע שאנחנו כן , לא מספיק קשובים לצרכים שלהם, שאנשים לא מספיק מכבדים את עצמם

כבר הדברים מתחילים להראות , כן מרשים לעצמנו לקחת לעצמנו את מה שנחוץ לנו, מקשיבים

 .אחרת
, שה הזאת שאנשים בחברה המערבית המודרניתאבל את יודעת אני דווקא חיה תחת התחו: ענת

זה מוזר על רקע . מרוכזים אך ורק בעצמם, אולי במיוחד אפילו במדינת ישראל זה בולט עכשיו

אם לא יתנו לי אז אני אקח בכוח את מה , אני אקח, אני ואני ואני, מגיע לי, הם רוצים להשיג. זה

 .שמגיע לי ולי ולי ולי
אז ככה זה , כשהוא לא חי בשלום עם עצמו,  במקום של מלחמהזה קורה כשאדם נמצא: אתי

 ,ואם אנחנו הולכים לפי התכתיבים החברתיים ולפי מה שנכון בעיניי הנורמה, זה נכון, נראה

אבל , קודם כל אנחנו מאבדים את החופש שלנו ואז אנחנו בעצם אולי נלחמים כמו שאת אומרת

אז . קצת שקט ושלווה ואהבה,  אנחנו רוציםלהכוכי מה בסך , הצרכים האמיתיים שלנו לא על

הוא יכול להתחבר למה שנחוץ , רק כשאדם באמת נותן כבוד לצרכים שלו ובאמת אוהב את עצמו

את הצרכים , והחופש זה חופש לבטא את עצמך, לו ולהרשות לעצמו לקחת את החופש לחיים

רשות לעצמך להיות מי באמת לה, את הרגשות והמחשבות של עצמך ולהיות מי שאתה, שלך

 .שאתה בכל זמן ובכל מקום
 .את עוסקת בדמיון מודרך: ענת
 .נכון: אתי
 ?מה יש בה.  מאוד מאוד גדולה בזמן האחרוןתזאת טכניקה שצוברת פופולאריו: ענת
עוזר להגיע למודעות יותר גבוהה ,דמיון מודרך זה בעצם כלי שעוזר לנו בתקשורת עם עצמנו: אתי

כל שינוי מוביל , וזה לא משנה אם השינוי גדול או קטן.  ו לקראת השינוי הרצויולהכין את עצמנ

 .והוא טוב לכשעצמו, להרגשה יותר טובה
 ?מה עושים בדמיון מודרך: ענת
מצב של הרפיה עוזר לנו , בדמיון מודרך המנחה מדבר והמונחה מקשיב ונכנס להרפיה קלה: אתי

ם העולם הפנימי שלנו מבלי שנשפוט את התכנים להוריד את כל ההתנגדויות וליצור קשר ע

 והתכנים והדימויים שאנחנו םוכדי שנקבל את התיאורי, שעולים מהחלק הלא מודע במוח

המוח שלנו מעבד את כל מה שאנחנו שומעים ומדמיינים ומוביל אותנו לפעול . שומעים מהמנחה

 .שלנובאורח החיים , בהתייחסות שלנו, כדי לשנות דברים בחיים שלנו



? באיזה עוד טכניקות את משתמשת כדי לעזור לאנשים באמת להתחבר לפנימיות שלהם: ענת

   )N.L.P( פי .אל. אן-טכניקה נוספת היא ה: אתי
 ?פי.אל.מה זה אן: ענת
עצבי ) או ניתוב(שזה תכנות , פי זה ראשי תיבות של  נוירוי לינגוויסטיק פרוגרמינג.אל.אן: אתי

קשור ) כל שינוי (לבעצם הכו,  שעוזרות לנו בתקשורת האישית והבינאישיתאלו טכניקות . לשוני

 .לתקשורת בצורה זו או אחרת
אנחנו בעצם אומרים לעצמנו אינספור מנטרות פנימיות , גם בתקשורת שלנו עם עצמנו, כן: ענת

 .שלא תמיד אנחנו אפילו מודעים לזה שאנחנו אומרים לעצמנו
 …נכון: אתי
 …ומזיקים: ענת
לומר לעצמנו את הדברים השליליים ולחשוב על דברים , בזה אנחנו אלופים ענת. ומזיקים: יאת

לנו בחלק הלא מודע " מתיישבים"הם , לעיתים בצורה לא מודעת, שליליים ולהתחבר אליהם

איך אנחנו עושים את זה בצורה השאלה . בזה כולנו אלופים, במוח ואז הם גם מפעילים אותנו

יש . לתכנים ולמחשבות חיוביות כדי באמת להגיע למקומות הרצויים לנוהפוכה ומתחברים 

 . אתה נמצא במקום בו נמצאות מחשבותייך": אמירה מאוד יפה של רבי נחמן מברסלב שאמר
 ".ודא שמחשבותייך נמצאות במקום בו אתה רוצה להיות

זאת ,  בכפיפה אחתהוא אמר שאין שתי מחשבות דרות. רבי נחמן אמר עוד דבר מאוד מעניין: ענת

 .שבן אדם לא יכול לחשוב סימולטנית שתי מחשבות, אומרת
פי ולדמיון .אל.וכאן נתחבר שוב לאן, אפשר להתרכז רק במחשבה אחת ברגע מסוים. בדיוק: אתי

הרבה פעמים אנחנו לא יכולים לשנות את . המודרך שמאפשרים לנו לבחור את נקודת המבט

אבל מה , עבר בודאי ובודאי שאנחנו לא יכולים לשנותאת ה, את המציאות, ההתרחשויות

ואז גם , שאנחנו כן יכולים לעשות זה להסתכל על אותם הדברים דרך משקפיים אחרים

הוא עוסק ברגשות שלנו כתוצאה , פי.אל.אן- ובזה בעצם עוסק  השלנו משתפרת ההרגשה

 שאנחנו יכולים לשנות אז הדבר היחידי. מהדברים שאנחנו קולטים לעולם שלנו דרך החושים

 . שקורים סביבנוםבאמת זה את נקודת ההתייחסות שלנו לאירועי
 .היטבת לנסח זאת ותודה רבה לך,  שפירר-אתי בהט: ענת
 .להתראות. תודה רבה לך. אני שמחה: אתי
 .שבת שלום: ענת
 .שבת שלום: אתי

 


