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להקשיב באמת
פירוש המילה "הקשבה" על פי 

המילון הוא: "האזנה, שמיעה מכוונת, 
תשומת לב לנאמר", ולדברי מרטין 

בובר: "הקשבה אמיתית היא כזו 
שמאפשרת להיבט חבוי של עצמיותו 

של הדובר להתגלות".
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בעולם המודרני האינטנסיבי שבו אנחנו חיים, יש הרבה רעשים והסחות דעת 
שמקשים עלינו ואף מונעים מאיתנו לרכז את כל תשומת הלב בדבריו של 

האחר ואפילו בעצמנו ולהגיע להקשבה אמיתית וטוטלית
 

מאת: רינה בן–עמי

פרופ' אבי קלוגר: 
"בהקשבה קיימים שלושה 
מרכיבים: כשהמדבר 
מרגיש שתשומת הלב של 
המקשיב היא עליו במאה 
אחוזים ואינה מוסחת 
משום דבר אחר; כשהמדבר 
מרגיש שהמקשיב מבין 
אותו, כלומר הוא מתייחס 
 למה שחשוב למדבר
ולא לעצמו; והתחושה 
שהמדבר מקבל בנוגע 
לכוונה של המקשיב - 
שהוא בעדו ולצדו"

החיים שלנו הם יצירה אחת 
שלמה המורכבת ומושפעת 

מדברים רבים, בין היתר גם 
מהאופן שבו אנחנו "קולטים" 

את החיים ואת העולם שבתוכו הם 
מתקיימים. מרבית הקליטה שלנו נעשית 

באמצעות חמשת החושים הקלאסיים, 
שהוגדרו על ידי אריסטו, הפילוסוף היווני - 

שמיעה, ראייה, חישה, ריח וטעם. 
השמיעה מאפשרת לנו לקלוט גירויים 

קוליים, שמספקים לנו מידע על המתרחש 
בסביבתנו. בעבר, כשהאדם חי בטבע והיה 

מחובר אליו יותר, היכולת הזאת אפשרה 

לו לשרוד. כיום, אנחנו שומעים בעיקר 
המון רעש סביבתי. 

יכולת השמיעה מאפשרת לנו גם לקלוט 
צלילי דיבור של השפה. הפקת המשמעות 

מהצלילים האלה מאפשרת לנו את 
התקשורת עם בני אדם אחרים. כלומר, 

כשאנחנו שומעים אדם אחר מדבר, המוח 
שלנו קולט את הצלילים שהוא מפיק ויש 

לנו גם היכולת להבין מה הוא אומר. 
ואולם, כנראה שאין זה מספיק. מרבית 

בני האדם יכולים לשמוע, אבל בשביל 
לקיים מערכת יחסים עם אחרים ולחיות 

חיים מלאים בתוך החברה, אנחנו צריכים 

להקשיב. האם אנחנו יודעים להקשיב, 
מהי הקשבה, במה היא מועילה לנו והאם 

אפשר ללמוד להקשיב?

360 מעלות
"השאלה מהי הקשבה הטרידה ועדיין 

מטרידה חוקרים רבים", משיב פרופ' אבי 
קלוגר, חוקר הקשבה במסגרת התמחות 
בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל 

עסקים של האוניברסיטה העברית 
בירושלים. "קיימות יותר מ–50 הגדרות 

שונות למילה 'הקשבה'. זה מעט חמקמק. 
אנשים אינם יודעים להסביר מהי, אבל 



קרובים קרובים
ארבעה עקרונות לתקשורת 

מקרבת של שיטת מעגל 
הקשבה, מרכז אוריאל

לדבר מהלב - בגוף ראשון 
ובאותנטיות

להקשיב מהלב - ללא שיפוט 
וביקורת

 דיבור ספונטני מתוך
הרגע הזה

דיבור בהתאמה - ממוקד 
ומתומצת
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)Council( ומחלוצי השיטה בארץ. 
"הקשבה היא עבודה של מודעות".

עבודה זו, ככל הנראה, אינה פשוטה או 
ברורה מאליה, בעיקר בעידן שבו אנחנו 

חיים. אם בעבר היינו צריכים להקשיב כדי 
שנוכל לזכור דברים, היום ההתפתחות 

הטכנולוגית מאפשרת לנו להקליד, להקליט 
וגם להסריט אותם. בצד העצלות ההולכת 

ומעמיקה הזאת שסיגלנו לעצמנו, נהפך 
העולם החיצוני שלנו למהיר ורועש מאוד, 

ולכן גם קשה לנו יותר לסנן את כל הרעשים 
שמסביב ולהיות ממוקדים בבן שיחנו.

כדי להקל על עצמנו, רבים משתמשים 
באוזניות, ממירים את הרעש החיצוני 

ברעש אחר ו"מתנתקים". החיים 
המודרניים הופכים אותנו גם לשיפוטיים 

ולחסרי סבלנות.
"מהגן ועד לבית האבות אנחנו נמצאים 
בתוך מערכת שמודדת אותנו, מעריכה 

התחושה שמקשיבים לך היא ברורה. 
"כששואלים תיאורטיקנים ואת הציבור 

מה מאפיין הקשבה טובה, נראה שקיימים 
בה שלושה מרכיבים: כשהמדבר מרגיש 

שתשומת הלב של המקשיב היא עליו 
במאה אחוזים ואינה מוסחת משום 

דבר אחר; כשהמדבר מרגיש שהמקשיב 
מבין אותו, מה שנובע פעמים רבות מכך 

שהמקשיב מתייחס למה שחשוב למדבר 
ולא לעצמו; והמרכיב המשמעותי והאחרון 

נוגע לתחושה שהמדבר מקבל בנוגע 
לכוונה של המקשיב - אם הוא בעדו או 

נגדו, אם הוא הולך לשפוט אותו או שהוא 
לצדו. הקשבה מורכבת מתשומת לב 

עילאית, מהבנת נקודת המבט של המדבר 
ומהענקת תחושה למדבר שמקבלים אותו 

כמו שהוא". 
הקשבה כזו יכולה לתרום לתחושת 

הביטחון והערך העצמי של האדם המדבר.
"הקשבה היא להיות עם האחר עד כדי כך 

שאנחנו מסוגלים לקלוט ולחוות אותו, 
את החשיבה שלו, את העקרונות שלפיהם 
הוא מנהל את חייו ואת הדברים שעוברים 

עליו", אומר ד"ר עודד בן–מנחם, מאמן 
אישי ומנחה מאמנים ומנהלים. "האדם 

הרבה יותר מורכב ממה שהוא אומר, 
וההקשבה העמוקה מאפשרת לחשוף גם 

את הדברים שאינם מדוברים. זהו סוג 
של תקשורת בינאישית רב–ממדית - הן 

קוגניטיבית והן רגשית, ששיאה הוא 
נוכחות כאן ועכשיו עם האחר". 

בן–מנחם מתאר זאת כחוויה של 360 
מעלות, שבה תשומת הלב נתונה לכל 

המרחב, לא רק לטקסט ולקולו של הדובר. 
"זוהי חוויה שמעבר לחמשת החושים 

המוכרים לנו, גם של אלה המתרחשים 
ברמה העדינה יותר. כשהיא מתקיימת, 

המדבר חש שהנוכחות שלו משמעותית, 
זוהי מחמאה לעצם קיומו. 

"מעבר לכך, כששני אנשים מייצרים 
הקשבה טובה, באופן טבעי נוצרת 

סימביוזה. זהו הדהוד שמאפשר לא רק 
ללמוד את האחר ולהרגיש אותו, אלא 

גם ללמוד משהו עמוק על עצמנו. יש פה 

עלייה בתדר, משהו שמרחיב את הנפש 
של כל אחד ואחד ויוצר נפש רחבה".

"ההקשבה קשורה גם בהיבטים שונים של 
יצירת קשר טוב עם הזולת", מדגיש פרופ' 

קלוגר. דמו זאת ל"כדור אהבה" שיוצא מהלב 
של אחד, פוגש באחר ויוצר מרחב משותף. 

"ממחקרים עולה ששביעות רצון כללית 
מעבודה קשורה קשר חזק בחוויית 
ההקשבה שיש לך מהבוס שלך, וזה 
משמעותי פי שמונה מגובה השכר. 

עובדים שיש להם בוס מקשיב מייחסים 
לו יכולת מנהיגות גבוהה, ושביעות רצון 

מנישואים קשורה קשר אמיץ בחוויה של 
עד כמה בן הזוג מקשיב לך. 

"ההקשבה גם מנבאת הצלחה 
אובייקטיבית בעבודה טוב יותר 

מכל תכונת אישיות אחרת. נמצא גם 
שהקשבה שאינה שיפוטית ממתנת 

עמדות של המדבר - היכולת לראות בכל 
דבר את החיובי ואת השלילי. כלומר, כדי 
לשנות את עמדתו של מישהו, כל שעלינו 

לעשות הוא להקשיב לו. זה מאושש 
טענות של קרל רוג'רס, פסיכולוג מאבות 

הזרם ההומניסטי בפסיכולוגיה, שטען 
שהקשבה יכולה ליצור שלום בעולם. 

היכולת לשמוע את מה שהאחר רוצה 
לומר, גם אם אלה דברים שונים לגמרי 

מאלה שאתה מאמין בהם". 

עבודת מודעות
על אף כל אלה, מתברר שאיננו מקשיבים. 
מחקרים מראים שזמן ההקשבה הממוצע 

עד להתפרצות הראשונה הוא בין 18 ל–23 
שניות, נוסף להפרעות אחרות. יתרה מכך, 
אנחנו אמנם מקדישים 60 אחוזים מהזמן 
של התקשורת שלנו להקשבה, אבל איננו 
טובים בזה מכיוון שנותרים אצלנו רק 25 
אחוזים מהדברים שאנו שומעים. אז איך 

ולמה זה קורה?
"בעוד שמיעה היא חוש שנוכח באופן לא 

רצוני כל הזמן, הקשבה דורשת בחירה", 
מדגישים עירן ונורית הלוי, מהיזמים 

והבעלים של מרכז אוריאל, מרכז 
הדרכה והכשרה בשיטת מעגל הקשבה 
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ד"ר עודד בן–מנחם: "הקשבה היא להיות עם האחר עד כדי כך שאנחנו מסוגלים לקלוט ולחוות אותו, את החשיבה שלו, את 
העקרונות שלפיהם הוא מנהל את חייו ואת הדברים שעוברים עליו. זהו סוג של תקשורת בינאישית רב–ממדית, ששיאה הוא 

נוכחות כאן ועכשיו עם האחר. המדבר חש שהנוכחות שלו משמעותית וזוהי מחמאה לעצם קיומו"



55

להקשיב באמת

אותנו ומשווה אותנו לאחרים", אומר 
הלוי. "לכן, אנחנו מפתחים שיפוטיות 

וביקורתיות גבוהות מאוד. גם המהירות 
שבה אפשר להשיג דברים, 'בלחיצת 

כפתור', הופכת אותנו לחסרי סבלנות. 
כשאנשים מדברים, אנחנו נוטים 

להשלים את המידע בראשנו או משיבים 
בלי להקשיב עד הסוף. למדנו להיות 

מולטי–טסקינג, מה שיכול להיות דבר 
טוב, אבל במובן מסוים זה בדיוק ההפך 

מהקשבה. הקשבה היא לעשות דבר אחד 
בזמן אחד ובאופן מלא; זה מנוגד לדרך 

החיים שלנו היום".
על אלה נוספות סיבות שאולי אפשר 

לכלול אותן תחת הכותרת "הטבע 
האנושי''. יש מחקרים שמראים שהקשבה 

נתפסת כפסיבית וכנחותה יותר מדיבור, 
שהוא אקטיבי ומאפשר לנו "לשלוט 

 בתהליך" ו"לתפוס מקום".
"ראינו שמי שמקשיב אכן מאבד מעמד 

שמבוסס על שתלטנות", אומר פרופ' 
קלוגר, "אף שאפשר להשיג מעמד גם 

באמצעות רכישת יוקרה". 
סיבות נוספות יכולות להיות נטיות 

אישיות של אנשים להימנע מקשר או 
קושי להיחשף לסבל האנושי, כי אם 

באמת נקשיב, נשמע גם את הכאב. כמו 
כן, קשה לנו להקשיב כי אנחנו מתעייפים. 

"אנשים 'מברברים לנו במוח' ולא 
מספרים סיפורים", אומר פרופ' קלוגר. 

"מחקרים שלנו הראו שכשאנשים 
מספרים סיפור קל יותר להקשיב, מכיוון 
שבסיפור יש קונפליקט והאדם נחשף עם 

החולשות שלו, המאבקים שלו והניסיון 
שלו להתגבר". 

שינוי עצמי
עוד מתברר שאנחנו נוטים יותר לדבר 

בשביל להשמיע, או בשביל לומר: "היי, 
אני פה". אולי גם זו תולדה של החוויה 

שלא מקשיבים לנו. אכן, אחת מהסיבות 
המרכזיות לכך שאיננו מקשיבים טבועה 

 בנטייה שלנו להתעסק עם עצמנו, ולא
עם אחרים. 

"כשאנשים מדברים איתי, באופן טבעי 
אני מלביש עליהם את הדעות הקדומות 

שלי", אומר הלוי. "כך אני מקשיב לעצמי 
במקום להקשיב רק למה שאומרים לי, 

בלי הפילטר של הדעות שלי עליהם". 
זה דורש מאמץ שקשה לנו להתמיד בו 

לאורך זמן. "אנחנו צריכים להשתלט על 
הנדידה של המחשבות שלנו לדברים שלנו", 

מסביר פרופ' קלוגר. "כדי להשתלט על 
המחשבות ועל הרגשות שלנו ולהתפנות 

לאחר, צריך להתאמץ לראות דברים אחרת, 
לראות עולם אחר משלנו. אם נראה עולם 

אחר משלנו, ייתכן שנגלה דברים שלא ידענו 
קודם, וזה מפחיד. רוג'רס טען שהסיבה 

העמוקה לכך שאיננו מקשיבים היא שאם 
נקשיב באמת, ניאלץ להשתנות, וזה איום 

עירן ונורית הלוי: "בעוד שמיעה היא חוש שנוכח באופן לא רצוני כל הזמן, הקשבה 
דורשת בחירה. הקשבה היא עבודה של מודעות. למדנו להיות מולטי–טסקינג, מה 
שיכול להיות דבר טוב, אבל במובן מסוים זה בדיוק ההפך מהקשבה. הקשבה היא 

לעשות דבר אחד בזמן אחד ובאופן מלא; זה מנוגד לדרך החיים שלנו היום" 
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לימוד ההקשבה כולל גם את לימוד 
הדיבור - איך לדבר כדי שיקשיבו לי 

וכיצד להיות מתומצת, ממוקד ואותנטי. 
אחת הדרכים לתרגל זאת במרכז אוריאל 

היא באמצעות הגישה הנרטיבית של 
סיפורי חיים. 

"אנחנו שמים דגש על חוכמת המעגל. 
זוהי היכולת שלנו להיעזר בהקשבה כגשר 

אל הזולת, להבין אותו ולהתקרב אליו, 
להתחבר לסיפור שלו ולא לדעות שלו. 

השימוש בסיפור מאפשר לנו לתרגל 
הקשבה מהלב, כי אם הנושא יהיה 

אינטלקטואלי לכל אחד תהיה דעה עליו. 
בסיפור אין טוב או רע. הגישה הנרטיבית 
שימשה מאז ומעולם את האדם להעברת 

ידע וחוכמה. 
"בתוך סיפורי החיים גלומים כל הערכים 

שחשובים לנו כבני אדם, כך שבמעגל 
ההקשבה אנחנו לא רק מתאמנים בדיבור 

ובהקשבה מהלב, אלא יכולים גם ללמוד 
על עצמנו ועל החיים שלנו, על מה שחשוב 

לנו, ולקבל פרספקטיבה רחבה יותר על 
האתגרים בחיינו, כי אנחנו שומעים גם 

את האתגרים של הזולת. 
"מעגל ההקשבה הוא מקום שבו אנחנו 

באים להיזכר במי שאנחנו, במה שחשוב 
לנו ובשייכות שלנו לאנשים אחרים, בלי 

קשר לכל מה שמפריד בינינו. הדעות שלנו 
תמיד מפרידות בינינו. הסיפורים שלנו 

מחברים אותנו". 

אמיתי על הזהות שלנו". 
ד"ר בן–מנחם מוסיף: "הקשבה מלאה 
מצריכה הרבה משאבים, כי זה מעייף 

לשמור כל הזמן על הגבולות של ה'עצמי' 
שלנו. העולם בטוח יותר כשאנחנו בתוך 

מה שאנו מכירים מבפנים. הכנסה של 
משהו חדש מערערת ומפחידה. אנחנו 

צריכים לקבל את זה שניכנס לכאוס 
שאולי לא נוכל לאפיין אותו. כשאנחנו 

סוגרים את הדלת לתוך עצמנו, זהו עולם 
שאנו רגילים אליו ושולטים בו. העולם של 
האחר אינו עולם פשוט. זה כמו לצרף שתי 

מדינות או לייצר תרבות משותפת לכמה 
עמים; זה קשה".

במרבית המקרים אנשים אינם מודעים 
לכך שהם אינם מקשיבים. הם מתנהלים 

כשבויים או כעבדים של העצמי בלי אפילו 
להבחין בכך. במקרים אחרים, אנשים 

ערים לקושי שלהם להקשיב באמת 
לאחרים, אבל ההכרה הזאת באה והולכת 

כמו אור ממנורה מהבהבת.
בתוך העולם המודרני החיצוני והרועש שבו 

אנו חיים, ההקשבה אינה נתפסת עדיין 
כערך אנושי ואפילו לא כחברתי. אלה 

ש"קולטים" ששמיעה לבדה אין בה כדי 
להועיל לקידומם של חיים משמעותיים 

עם בני אדם אחרים יחפשו ויחתרו לחוויה 
אחרת. אז מה עושים? "היה השינוי שאתה 

רוצה לראות בעולם", אמר מהאטמה גנדהי. 
אז מתחילים בשינוי עצמי. 

"אני לא מחנך אף אחד, אלא לומד להקשיב 
לאחרים ועושה את העבודה עם עצמי", 
מדגיש הלוי. "על ידי כך אני משנה את 
השיח שלי עם האחרים, ואז האחרים 
משתנים גם כן. כשאדם מדבר פחות 

ומקשיב יותר, כשהוא מדבר ומקשיב מהלב, 
הוא משנה את מערכות היחסים שלו, וכך 

הוא משנה גם את עצמו ואת עולמו".

נוכחות מלאה
ד"ר בן–מנחם מפרט שלושה שלבים באימון 

להקשבה - מחויבות, נוכחות והכרה. 
"צריך לקבל את זה כמחויבות ולהתחיל 

להתאמן, וזה מתחיל עם הקשבה לעצמנו. 

כשאנחנו מעניקים לעצמנו 
אישור עצמי, ויש לנו מספיק 

משאבים כדי להרחיב את 
הגבולות של עצמנו ולקבל את 

האפשרות שנשתנה, זה כמו להיכנס 
להרפתקה. לאחר מכן, כל שנדרש הוא 

פיתוח יכולות כגון תשומת לב אמיתית 
לאדם שמולך, התכווננות מלאה, פתיחת 

המרחב לאחר ולחוויה שלו". 
לאלה הוא מוסיף את הנוכחות, 

שמאפשרת לנו להתמקד "בכאן ובעכשיו" 
ולקלוט עם כל החושים את כל מה שנוכח, 

וגם את ההכרה שלנו בחוויה עצמה, 
במה שאנחנו פוגשים בתוכנו - תחושות, 
רגשות. "ברגע שאנחנו מזהים מה קורה, 

אנחנו מקבלים קצה חוט של רעיון, 
משקפים ושואלים שאלות. בעקבות 

התשובות אנחנו מקבלים באהבה את 
המידע החדש, מוסיפים אותו למידע 

הקודם וממשיכים. אנחנו בעצם מפתחים 
יכולות חקירה של התהליך, ומתוכו 

מגיעים לתחושות ולתפיסות של עצמנו". 
 "אנחנו מלמדים להיות נוכחים,

בתשומת לב ובמיקוד בדברים ובדובר, 
ולהחליף את התכונה המודרנית של 

'מולטי–טסקינג' ב'סינגל–טסקינג'", 
אומר הלוי. כלומר, כדי לדעת להקשיב, 

אדם צריך ללמוד מה מפריע לו להקשיב 
ולבחור באופן אקטיבי להתמקד בדבר 
אחד. הנוכחות, כמו ההקשבה, מצריכה 

בעיקר שקט פנימי, שמתאפשר רק 
כשמפסיקים או כשמאטים את הפטפוט 
הפנימי של המחשבות. המחשבות שלנו 
יספרו לנו היכן אנחנו, כדברי רבי נחמן 

מברסלב: "אתה נמצא במקום שבו נמצאות 
מחשבותיך. ודא שמחשבותיך נמצאות במקום 

שבו אתה רוצה להיות". 
"אנחנו מלמדים גם ששיפוט הוא 

דבר טוב - להבחין בין טוב לרע, אבל 
מתאמנים לשפוט מהלב ומביאים לתוך 
ההקשבה איכויות כגון חמלה, נדיבות, 

הסתכלות בחיובי ורצון להבין מה האדם 
באמת אומר". 

ההקשבה והדיבור כרוכים זה בזה, ולכן 

ד"ר עודד בן–מנחם: "הקשבה מלאה מצריכה הרבה משאבים, כי זה מעייף לשמור כל הזמן על הגבולות של ה'עצמי' שלנו. העולם 
בטוח יותר כשאנחנו בתוך מה שאנו מכירים מבפנים. הכנסה של משהו חדש מערערת ומפחידה. העולם של האחר אינו עולם פשוט. 

זה כמו לצרף שתי מדינות או לייצר תרבות משותפת לכמה עמים; זה קשה"



לימודי הקשבה
פרופ' קלוגר אופטימי. "30 מחקרים 

בדקו ומצאו שיש להדרכה של הקשבה 
משמעות. זה שריר שצריך לפתח ולתרגל 
אותו, ואנשים יכולים להשתנות ולשנות 

את כושר ההקשבה שלהם". 
הוא ממליץ להתחיל לתרגל במקום שנוח 

יותר להקשיב בו, מקום שיצמצם את 
מאמץ ההקשבה ואת הסחות הדעת. הוא 

מציע כמה תרגילים: 
החלפת זמן. להקצות שלוש דקות לכל 
אחד ולהקשיב מבלי לקטוע את דבריו 

של האחר. התרגיל מאפשר לגלות דברים 
חדשים על הקרובים לנו, ובעיקר מעניק 

 תחושה של קבלה.
שהייה לפני תגובה. אחרי השהייה, 

במקום לקפוץ ולהגיב, אפשר לשאול: "מה 
עוד?" כדי לוודא שהצד השני אכן סיים 

את דבריו. 
הקשבה לסיפור. לבקש מאחרים לספר 
סיפור; את החוויות, ולא את המחשבות.

"אנשים שמתרגלים מדיטציה או 
מיינדפולנס נהפכים למקשיבים טובים 

יותר", מציין פרופ' קלוגר. "הם קודם 
לומדים להקשיב לעצמם, ורק אחר כך 

 לאחרים. הקשיבות הזאת מפתחת
מטה–קוגניציה, יכולת להתבונן במחשבות 

בלי לחשוב שהמחשבות זה אנחנו. לכן, 
גם כשהאחר אומר לנו דברים, אנחנו 
יכולים להקשיב לו בצורה מלאה, בלי 

להכניס את עצמנו.
"ואולם, חשוב לזכור שאם אנחנו בוחרים 
ללמוד להקשיב, ניכשל המון פעמים. אין 

זה נורא; זה חלק מהדבר, ופשוט צריך 
להמשיך הלאה".

הלוי הגיע להקשבה אחרי ששם לב עד 
כמה הוא שיפוטי ואינו מקשיב לאשתו. 
שיטת Council סייעה לו להתקרב יותר 
אל אשתו, להבין אותה יותר ולהתחבר 

לאיכויות של הלב. מאז, הם עשו דרך 
ארוכה יחדיו ומשתפים אותה עם אחרים.

פרופ' קלוגר מתאמן זה שמונה שנים 
בהקשבה טובה יותר.

"השתניתי באופן עמוק. מדובר בתיקון 

ובדרך ששווה ללכת בה עד סוף החיים", 
הוא מודה. "החלום שלי הוא שבעתיד, 

 כחלק מתכנית הלימודים, כל ילד
 ילמד בבית ספר גם להקשיב, ולא

רק לקרוא ולכתוב".
אז אולי יש שיאמרו שהשד אינו נורא 

כל כך, ושאלה החיים כאן ועכשיו, אבל 
קשה שלא להבחין מה קורה לאורך זמן. 

כשאנחנו לא ממש מקשיבים, תשומת 
הלב שלנו נהפכת ליותר ויותר שטחית, 
ובהתאמה אליה גם ההבנה שלנו - את 

עצמנו, את האחרים, את העולם, את 
 החיים. איננו מבינים מכיוון שאנו

נהפכים לקהי–חושים, וככאלה העולם 
שמחוצה לנו נהפך לגס וצורם בכל צורה 
ומובן אפשריים. ככה אתם רוצים לחוות 
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פרופ' אבי קלוגר: "יש 
להדרכה של הקשבה 
משמעות; זה שריר שצריך 
לפתח ולתרגל אותו. אנשים 
שמתרגלים מדיטציה 
או מיינדפולנס נהפכים 
למקשיבים טובים יותר. 
הם קודם לומדים להקשיב 
לעצמם, ורק אחר כך 
לאחרים. הקשיבות הזאת 
מפתחת יכולת להתבונן 
במחשבות בלי לחשוב 
שהמחשבות זה אנחנו. לכן, 
אנחנו יכולים להקשיב לאחר 
בצורה מלאה, בלי להכניס 
את עצמנו"


