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"אינך יכול ללמד אדם דבר; אתה 
יכול לעזור לו למצוא את הדבר בתוך 
עצמו", אמר גלילאו גליליי, אבל אנחנו 

כנראה לוקים באי–שפיות אנושית, 
שאותה הגדיר אלברט איינשטיין: 

"אנחנו ממשיכים לעשות את מה 
שאנחנו חושבים, פעם אחר פעם, 

ומצפים לתוצאות שונות".

פעם חשבתי שכוח רצון חזק 
יוכל לקחת אותי לכל מקום 

שארצה, שבעזרתו אוכל לעשות 
כמעט כל דבר. הוא היה בעיניי 

כמנוע רב עוצמה לכל פעולה חדשה או שינוי 
שביקשתי לעשות בחיי. 

עם הזמן גיליתי שכוח הרצון הוא אכן כלי 
משמעותי המסייע לי בדרך, אך השימוש 

בו לבדו דומה לשימוש במקדחה עוצמתית 
המבקשת לקדוח במים. הרי קדיחה במים 

מכלה את כוחה העצום של המקדחה רק 
ליצירת תנועה סיבובית שאינה מובילה 

לשום מקום. "פול גז בניוטרל", מכירים? 
ואולם, כשהרצון היה גדול, לעתים שכחתי 

כוחם של הרגלים

אומרים שבני האדם יכולים לשנות ולשפר את עצמם - איך זה יכול 
לקרות ומדוע דברים מסוימים בחיינו כה מקובעים בעוד אחרים

"עפים ברוח"? זה תלוי בהרגלים שלנו, החוזרים על עצמם שוב ושוב 

מאת: רינה בן–עמי

לעצור ולבדוק לעומק מול מה אני עומדת 
ועם מה אני עובדת. הייתי כה נלהבת 

ומיהרתי לפעול, ובכל הכוח. יש בכך היגיון, 
כי כשאנחנו מבינים משהו ומאמינים 

בו, ניצתת בתוכנו אש פנימית המבקשת 
מאיתנו לממשו, להגשימו ולחיות אותו. 
אם לא נעשה כך, נחווה פער מכאיב בין 

מה שאנחנו יודעים ומאמינים שהוא נכון, 
צודק וראוי שיתקיים בחיינו, ובין המציאות 

הקונקרטית שאותה אנו חיים ביומיום.
כבני אנוש, אנו נוטים לחפש פתרונות בחוץ, 
מבקשים לעצמנו הסברים רציונליים. מנגד, 
כל הפילוסופיות והאמונות מדברות על כך 

שאנחנו יכולים לשנות ולשפר את עצמנו. 

איך זה יכול לקרות? מה עומד בינינו לאותו 
רצון? ומה נמצא מאחורי הקלעים שמפעיל 

אותנו לעתים כמו בובות על חוטים? 
התשובה לכל אלה טמונה בהרגלים שלנו. 

מהם הרגלים, מדוע ואיך הם נוצרים, האם 
אפשר לשנותם וכיצד?

על אוטומט
"אין אנו מכירים אלא את הדברים

שהורגלנו בהם"
)אנטואן דה סנט–אכזופרי, "הנסיך הקטן"(
"הרגל הוא פעולה המתקיימת בראשנו או 

במציאות הפיזית שלנו שהמוח משגר באופן 
אוטומטי, כמו טבע שני, מכיוון שחזרנו 
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יהודית כץ: "הרגל הוא פעולה המתקיימת בראשנו או במציאות הפיזית שלנו שהמוח משגר באופן אוטומטי, כמו טבע 
שני, מכיוון שחזרנו עליה מספר לא מועט של פעמים. אין זו רק פעולה פיזית שחוזרת על עצמה; הרגלים יכולים להיות 

גם מחשבתיים או רגשיים. כלומר, המוח הוא שמייצר את ההרגלים שלנו" 

צ'רלס דוהיג, בספרו "כוחו של הרגל", מתאר את תהליך היווצרותו של הרגל כלולאה בת שלושה שלבים: המוח קולט 
גירוי שמסמן לו להיכנס למצב של שימוש בהרגל אוטומטי; מתקיימת פעולה שגרתית – גופנית, מנטלית או רגשית; 
ולבסוף, מופיע הגמול, שעוזר למוח להבין אם כדאי לו לזכור את הלולאה הזאת בעתיד. ככל שנשתמש בלולאה הזאת 

יותר, כך הפעולה תיהפך להרגל חזק ומבוסס יותר
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עליה מספר לא מועט של פעמים", אומרת 
יהודית כץ, מתמחה בפסיכולוגיה חיובית 
ומלווה תהליכים אישיים. היא מסבירה כי 
אין זו רק פעולה פיזית שחוזרת על עצמה, 

כמו שאנו בדרך כלל נוטים לחשוב - כגון 
הרגלי ספורט, אכילה, עישון וכדומה. 

"הרגלים יכולים להיות גם מחשבתיים, 
 למשל האופן שבו אני נוטה לדבר עם

עצמי - לבקר או להחמיא, או רגשיים, 
למשל, איך אני מפרשת את דבריהם או 

את מעשיהם של אחרים או איך אני מגיבה 
במצבים שונים - מתפרצת או שומרת על 

קור רוח".
כלומר, המוח הוא שמייצר את ההרגלים 

שלנו. זה כמעט בלתי נתפס כיצד איבר כה 
קטן אחראי על כל כך הרבה פעולות שלנו 

בלי שאפילו נחשוב או נדע איך בדיוק אנחנו 
עושים אותן. לשמחתנו, המוח האנושי 

מאפשר לנו להשתמש בו גם כדי לפענח אותו, 
לפענח אותנו. אז בואו נכיר אותו קצת. 

"המוח הוא האיבר שאחראי על כל 
ההתנהגות שלנו - החיצונית, למשל, 

לעשות ספורט או לדבר עם מישהו, וגם 
הפנימית, כגון היכולת להסיק מסקנה או 

לייצר זיכרון", מסבירה ד"ר קרן בן–יצחק, 
מומחית במדעי המוח ובפסיכולוגיה ניסויית 

מחקרית. "כולנו נולדים עם מוח קיים, אך 
הפלסטיות העצבית שלו מאפשרת לו למידה 
והתפתחות. המשמעותיות ביותר מתרחשות 

בעיקר בחמש עד שש השנים הראשונות 

קרן בן־יצחק: "הבנה רציונלית של הרגל לא תביא בהכרח לשינוי שלו. תובנה רגשית, לעומת זאת, שהיא למידה עמוקה 
ומשמעותית, יוצרת שינוי אנטומי מבני בתוך רשת של נוירונים, ולכן גם תגרום לשינוי התנהגותי. כדי לממש את השינוי 
אנחנו צריכים להגיע לאותה למידה משמעותית, לתובנה רגשית שהיא חמקמקה יותר מהרציונל, מכיוון שהיא מאלצת 

אותנו להתמודד עם פחדים"

לחיינו, אך ממשיכות עד לגילים הרבה 
יותר מאוחרים, גם לגיל השלישי. כשהמוח 

מגיע לבגרות, בשנות ה–20 לחיינו, הוא 
מכיל כ–86 מיליארד נוירונים, תאי עצב, 

המחוברים ביניהם ומעבירים מידע זה לזה, 
מה שמעניק לו יכולת חישובית עצומה. 

"כלומר, כל החלקים במוח מרושתים זה 
לזה ומתקשרים זה עם זה, ולכן המשפט 

'הכול קשור לכול' נכון ומדויק גם מבחינה 
אנטומית. למשל, החיבור של המערכת 
הלימבית, הרגשית, לחלקים האחראים 
על הראייה מאפשר לנו לא רק להתבונן 

על הבעת פנים של האחר, אלא גם לפענח 
אותה, להיות בקשר עם מה שזה גורם לנו 

להרגיש ולהגיב".
אם כך, מהם אותם חיבורים עצביים, 

סינפסות, כיצד הם נוצרים ומה הקשר 
שלהם להרגלים? באזור מרכז הגולגולת 

שלנו קיימת רקמה בגודל של כדור קטן, 
שתפקידה לעבד מידע חדש ולהטמיע אותו 
כדי לאפשר למוח ניצול מיטבי של אנרגיה. 

בכל פעם שהיא פוגשת במשימה חדשה, 
היא מתחילה ליצור מסלול עצבי חדש 

ושומרת אותו, כדי שבפעם הבאה יידרשו 
 למוח פחות זמן ואנרגיה לבצע אותה.
 המוח שלנו מבקש כל הזמן להתאמץ

כמה שפחות.
צ'רלס דוהיג, בספרו "כוחו של הרגל", 
מתאר את תהליך היווצרותו של הרגל 

כלולאה בת שלושה שלבים: 

1. המוח קולט גירוי שמסמן לו להיכנס 
למצב של שימוש בהרגל אוטומטי. 

2. מתקיימת פעולה שגרתית - גופנית, 
מנטלית או רגשית.

3. מופיע הגמול, שעוזר למוח להבין אם 
כדאי לו לזכור את הלולאה הזאת בעתיד. 

ככל שנשתמש בלולאה הזאת יותר, כך נבסס 
יותר את המסלול העצבי הזה והפעולה תיהפך 

לאוטומטית יותר ויותר - כלומר, להרגל חזק 
ומבוסס. המוח שלנו, מתברר, אינו יודע אם 
ההרגל טוב ורצוי לנו או לא. כשמתקיימים 
התנאים המתאימים, הוא מתקבע במוחנו 

ומשפיע על היבטים רבים בחיינו, אולי רבים 
מכפי שהיינו רוצים להודות בהם.

רציונל רגשי
"ההרגל הוא בן הטיפוחים של הטעות"

)ויקטור הוגו(
"הרגל קשור למנגנון של גמול ועונש", 

מוסיפה ד"ר בן–יצחק. "למוח יש נטייה 
לגרום לנו להימשך לגירויים המעניקים לנו 

תחושה של גמול. במקביל, יש לו נטייה 
גם לגרום לנו להיות מכווננים כלפי גירויים 

שעלולים להיות מסוכנים או מאיימים, ולכן 
קיים סיכוי גדול יותר שנימנע מגירויים 
כאלה מתוך רצון הישרדותי לשמור על 

עצמנו. הרגלים המשמשים כמגננה, למשל, 
מסייעים לנו שלא להתמודד עם כאב עצום 
או עם פחדים הרבה יותר מאיימים, שלאו 

דווקא אנחנו מודעים אליהם. גם התמכרות 
מאפשרת לנו לברוח מהתמודדות עם 

תודעה כואבת. 
"חלק מהרצון שלנו להמשכיות ולהישרדות 

מתבטא גם בצורך שלנו בוודאות. אנחנו 
מרגישים בטוחים יותר להיכנס למצבים 
שבהם אנו יודעים מה יקרה בתוכם. זה 

מקנה לנו אשליה של ביטחון, הרגשה שהכול 
יהיה בסדר. זו אשליה, מכיוון שברור שהכול 

יכול לקרות בכל רגע נתון, ואף שהסבירות 
לכך נמוכה, עמוק בפנים אנחנו עדיין 

מתוכנתים כ'יונקים שורדים'. 
"על כך נוספים דאגות של החיים 

המודרניים וצרכים מגוונים, כגון הצורך 

מעגל השינוי
של ג'יימס פרוצ'סקה וקרלו דיקלמנטה

שלב ההרהור. אנחנו תוהים אם שווה לנו לעשות את השינוי.
שלב ההחלטה. החלטנו לעשות את השינוי, אך לאו דווקא התחלנו אותו.

שלב הפעולה. התחלנו להיות אקטיביים, לעשות פעולות.
שלב השימור. שלב מחזורי של שימור ונפילה עד להפיכת ההרגל לקבוע. 

במקרה של נפילה, יש אפשרות לחזור לשלב ההרהור. 
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להיות מאושרים או להתמודד עם כל 
הרגשות שמציפים אותנו. למשל, אדם מוכה 

יכול לצפות מראש מה הולך לקרות, ולכן 
באופן פרדוקסלי זה גם מעניק לו איזשהו 
ביטחון. המחשבה לעזוב או להתעמת מול 

האיום, לעומת זאת, היא פחד אלוהים. 
כשמעורבת בזה אלימות, יש בזה איום של 

ממש על ההישרדות שלו. זה משהו שכמעט 
מנוגד לטבע שלנו". 

אם כך, אף שאנחנו יצורים תבוניים, מה 
 שמניע אותנו הוא לאו דווקא הגיוני,

אלא רגשי. 
"אבל יש לזה רציונל רגשי", מדגישה ד"ר 

בן–יצחק, "וזה המפתח לשינוי אמיתי. הבנה 
רציונלית של הרגל לא תביא בהכרח לשינוי 

שלו. תובנה רגשית, לעומת זאת, שהיא 
למידה עמוקה ומשמעותית, יוצרת שינוי 

אנטומי מבני בתוך רשת של נוירונים, ולכן 
גם תגרום לשינוי התנהגותי. כלומר, מערכת 

העצבים שלנו היא פלסטית ומצויה כל 
הזמן בשינוי, וזה מה שמעניק גם לנו את 

הפוטנציאל לעשות שינוי. 
"עם זאת, כדי לממש את השינוי אנחנו 

צריכים להגיע לאותה למידה משמעותית, 
לתובנה רגשית שהיא חמקמקה יותר 

מהרציונל, מכיוון שהיא מאלצת אותנו 
להתמודד עם פחדים. לשם כך אנו צריכים 

להתגבר על אינסטינקט שטבוע בנו 
מאוד - להתרחק מהפחד. אף שהפחדים 

של מרביתנו בימים אלה אינם קשורים 
באמת להישרדות, אלא נפשיים בעיקרם 

וסובייקטיביים לחלוטין, ההבנה הזאת אינה 
תמיד מסייעת כשהפחד עולה בזמן אמת. 

ואולם, גם בכך המוח עוזר לנו באמצעות 
מרכזים שנקראים 'מרכזי אומץ', שנועדו 

להעניק לנו יכולת התמודדות רגשית".

פרשנות שלנו
"איני יכול לתפוס את כל אשר הנני"

)אוגוסטינוס הקדוש(
אז מתברר שתהליך משמעותי ואפקטיבי 

של שינוי הרגל כולל בהכרח עימות או קרב 

בין שני חלקים הקיימים בתוכנו: האחד 
הוא הרגל, אוטומט שנוצר אצלנו בעבר 

בנסיבות מסוימות, והשני הוא רצון לשינוי 
שנולד מתוך הבנה מנטלית או רגשית. 

לראשון יש, כמובן, יתרון משמעותי, שכן 
הוא מבוסס על מנגנון אוטומטי ותיק 

ומשומן היטב. עם זאת, יכולתו הפלסטית 
של המוח שלנו מאפשרת לנו להשתמש בו 

כדי לשנות ולעצב מסלולים מחדש. איך 
עושים זאת?

"כדי שיתחיל להתרחש שינוי, צריכה 
להיות לאדם מוטיבציה כדי לחקור מה 

קורה אצלו פנימה", אומרת כץ. "לצערנו, 
המוטיבציה הזאת בדרך כלל נולדת 

כשאיננו מרוצים ממשהו או כשאנחנו 
חווים סבל כלשהו". 

נדמה שהסבל היה מאז ומתמיד מנוע 
אנושי לשינוי. באמצעותו אנו כמו 

מתעוררים לאיזה מצב המבקש מאיתנו 
תנועה ותזוזה מהמוכר והידוע. ואכן, 

"מודעות היא תנאי הכרחי בדרך לשינוי", 

קרן בן־יצחק: "מודעות היא תנאי הכרחי בדרך לשינוי, אחר כך יש צורך ברצון. שינוי אמיתי הוא לאמיצים – צריך המון 
תעוזה ומוכנות להתבונן פנימה ולעבור דרך פחדים ומקומות שמהם אנו מנסים להימנע. כל החלקים בתוכנו מרושתים 

ומתקשרים ביניהם, מה שהופך את הבחירות שלנו להרבה יותר מורכבות. כדי שתתרחש בתוכנו למידה משמעותית 
המביאה לשינוי, עלינו ללמוד להיות המנטור של עצמנו"
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למשל, אני מוצאת את עצמי פתאום כועסת. 
אם אעצור לשאול את עצמי מדוע אני 

מרגישה כך, אולי אגיע למחשבה שהובילה 
לכך - 'הוא מתעלם ממני'. 

"עבודה עם ניטור מחשבות יכולה לפרק את 
הקשר בין האירועים שקורים לי לתגובות 
שלי לאירועים האלה. כלומר, אני רושמת 

את כל הפרשנויות שעולות לי בעקבות 
האירוע החיצוני ומתחילה להתעמת איתן, 

כמו מדען סקרן שמבקש להפריך רעיון 
בצורה לוגית. כשאני עושה את זה, קל לי 
יותר לצאת למחשבה חלופית - 'הוא לא 

שם לב אליי, כי הוא היה טרוד במחשבות', 
והיא שתגרום לי להרגיש אחרת וגם לפעול 
אחרת. אשאל אותו, למשל, מה קרה שהוא 

חלף על פניי בלי לומר שלום. כשהמחשבה 
שלי תשתנה, ישתנה גם הרגש שלי, וכך 

אלמד ליצור התנהגויות אחרות במציאות 
של הרגשות שלי". 

סדר פנימי
"האדם הוא צמח שמגדל מחשבות ממש 

כפי ששיח הוורד מגדל ורדים ועץ התפוח 
מגדל תפוחים" )אנטואן פאברד'אוליבה, 

"ההיסטוריה הפילוסופית של המין האנושי"(
כץ אומרת כי יש לנו נטייה להזדהות עם 

הרגל החשיבה שלנו, כאילו המחשבות שלנו 
הן אנחנו, אבל זה לא נכון. 

"אלה רק מחשבות ועלינו ללמוד להיות 
חוקרים ספקנים כלפיהן. מדיטציה יכולה, 
כמובן, לסייע לנו לעשות זאת, אך לא רק. 
תרגול של נוכחות מאפשר לאדם להתחיל 

להבחין בדברים רבים ויכול להעניק לו 
תובנות באשר לאופן שבו ההתנהלות שלו 

משפיעה על התוצאות הממשיות בחייו. 
כשהשינוי מגיע ממקום יותר פנימי, קל 

יותר ליצור את המנוע לכך".
כלי משמעותי נוסף הוא כתיבה. בפעמים 

של חוסר בהירות או בלבול, ולא רק, כתיבה 
חופשית, אינטואיטיבית, מאפשרת לי 

להעניק לעצמי זמן וחלל כדי להוציא מתוכי 
את הדברים, לעתים גם את אלה שלא 

העזתי לומר לעצמי בקול רם. פעמים רבות 

מדגישה ד"ר בן–יצחק, "אחר כך יש צורך 
ברצון. שינוי אמיתי הוא לאמיצים - צריך 

המון תעוזה ומוכנות להתבונן פנימה 
ולעבור דרך פחדים ומקומות שמהם אנו 

מנסים להימנע. 
"חשוב לזכור שפועלים בתוכנו חלקים 

שונים - אלה הקשורים ליצר ההישרדותי, 
ואחרים, גבוהים ומורכבים הרבה יותר. 

כל החלקים האלה מרושתים ומתקשרים 
ביניהם, מה שהופך את השיקולים, את 
הבחירות ואת ההתנהגות שלנו להרבה 

יותר מורכבים מכפי שנדמה לנו. בכל 
אופן, כדי שתתרחש בתוכנו למידה 

 משמעותית המביאה לשינוי, עלינו
להיות אקטיביים, ללמוד להיות המנטור 

של עצמנו".
"הרגל עובד בכל הרבדים שבתוכנו, והם 

קשורים זה לזה", אומרת כץ. "יש לו ביטוי 
רגשי, מחשבתי, התנהגותי ופיזי. לכן, כדי 

לשנות הרגל, עלינו להתייחס לכל הרבדים 
האלה. אם נעשה את השינוי רק ברובד 

החיצוני–התנהגותי אבל נמשיך לחשוב את 
מה שאנו חושבים, נרגיש שזה מוזר או 

לא נכון מכיוון שעמוק בפנים עדיין נחזיק 
באותה תפיסה. 

"אחד הכלים שיכול לסייע בתהליך של שינוי 
הרגל הוא ניטור מחשבות, המגיע מהתחום 

של הטיפול הקוגניטיבי–התנהגותי. אנחנו 
נוטים לחשוב שיש אירוע במציאות שאליו יש 

לנו תגובה רגשית, אבל בין האירוע לתגובה 
קיימת הפרשנות שאנו מעניקים לו. כשאני 
הולכת ברחוב, למשל, ומישהו שאני מכירה 

חולף על פניי בלי לומר לי 'שלום', המחשבה 
האוטומטית שלי יכולה להיות שהוא מתעלם 

ממני, ולכן הרגש האוטומטי שיעלה בתוכי 
יכול להיות כעס או עצב. 

"פעמים רבות אנו מופעלים על ידי המחשבות 
האוטומטיות האלה, כשבפועל המציאות 

יכולה להיות שונה לחלוטין. איננו שמים לב 
לתהליך שמתרחש בתוכנו, אלא מורגלים 
להאמין שמה שאנו חושבים הוא האמת, 

שזה מה שבאמת קרה. לעתים הרגש שלנו 
יכול לסייע לנו לחשוף את המחשבות שלנו. 

עצם הכתיבה מאפשר להתחיל לראות את 
הדברים כפי שהם, ולעשות איזה סדר פנימי - 

במחשבות, ולכן גם ברגשות. 
"כשאנו מעלים את המחשבות שלנו על 

הכתב", אומרת כץ, "הן נהפכות לחלק 
מסיפור שמארגן לנו את המידע, ובעקבותיו 

נוצרות משמעות ומסקנות".
המודעות, תרגול הנוכחות, ניטור 

המחשבות והכתיבה הם כלים המסייעים 
לנו ללמוד יותר על עצמנו ועל האופן 

הפנימי שבו אנו פועלים, על מה שמנהל 
אותנו. כדי שנוכל להימנע מההרגל 

האוטומטי ולעשות בחירה אקטיבית 
אחרת, עלינו ללמוד את מבנה לולאת 

ההרגל שלנו - גירוי, פעולה וגמול. 
"מחקרים הוכיחו שיצירת השתוקקות 

מפעילה את לולאת ההרגל", אומרת כץ. 
"כלומר, הרגל מתפתח רק כשאני מתחילה 

להשתוקק לגמול. אם לא הייתי מרגישה 
שאני מקבלת משהו, המוח שלי לא היה 

מאפשר לי להמשיך לעשות אותו דבר 
שוב ושוב. כשאני רוצה לשנות את ההרגל, 

אני פועלת על אותה לולאת הרגל - אני 
משתמשת בגירוי שמפעיל אצלי את 

הפעולה הלא רצויה ושומרת גם על הגמול 
שלו, כי הוא שמניע את הלולאה, אבל 

מכניסה ביניהם פעולה רוטינית חדשה. 
"אי אפשר להיפטר מהרגל רע, אפשר רק 
לשנות אותו. כמו כן, כמו בכל שינוי, גם 

בשינוי הרגל קיים תהליך שחשוב שנשים 
לב אליו ונתאים את הפעולות שלנו לשלב 

שבו אנו מצויים. אפשר להשתמש לשם 
כך ב'מעגל השינוי' של ג'יימס פרוצ'סקה 
וקרלו דיקלמנטה )ראו מסגרת(. כלומר, 

אם אני בשלב של הפעולה, כדאי שאחשוב 
איך אני הולכת לעשות זאת, אבל אם אני 

לא שם עדיין, זה לא יהיה יעיל. 
"שינוי הרגל שונה מאדם לאדם ותלוי גם בסוג 

ההרגל - נטייה מולדת או נלמדת, ועד כמה 
הוא חזק אצלו. עם זאת, מחקרים אומרים 
שאם אנחנו עושים צעד קטן ומתמידים בו 

לאורך זמן, לוקח בדרך כלל בין 21 ל–30 יום 
כדי להפוך את ההתנהגות להרגל".

יהודית כץ: "עבודה עם ניטור מחשבות יכולה לפרק את הקשר בין האירועים שקורים לי לתגובות שלי לאירועים האלה. 
כלומר, אני רושמת את כל הפרשנויות שעולות לי בעקבות האירוע החיצוני ומתחילה להתעמת איתן. כשאני עושה את 
זה, קל לי יותר לצאת למחשבה חלופית – 'הוא לא שם לב אליי, כי הוא היה טרוד במחשבות', והיא שתגרום לי להרגיש 

אחרת וגם לפעול אחרת" 
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מתוך תהליך
"שים לב ושפוט את מעשיך, מעשים הופכים 
להרגלים. היה מודע להרגליך, הם הופכים 
לערכים שלך. הבן וקבל את הערכים שלך, 

הם הופכים לגורלך" )מהאטמה גנדי(
אם כך, המבנה הביולוגי שלנו מעניק 

להרגלים כוח עצום. כוח הרצון שלנו הוא 
אכן מרכיב משמעותי שיכול לסייע לנו 

לשנות הרגל. עם זאת, סוד עוצמתו תלוי 
במידת ההכרה וההיכרות שלנו את עצמנו 

ואת התהליך הנדרש, ובמידת ההתמסרות 
וההתמדה שלנו. אין זה דבר פשוט, כי 

בתרבות האינסטנט שבה אנו חיים, אנחנו 
מצפים ששינויים יתרחשו במהירות 

ובקלות של לחיצת כפתור. זוהי אולי 
 הסיבה שרבים מאיתנו פועלים 

על אוטומט. 
גם כשאנחנו מבקשים לשנות הרגל, אנו 

מתקשים לשאת את התהליך, נהפכים 
לחסרי סבלנות, מאבדים עניין, מתאכזבים 

או מתייאשים. אולי כי אנחנו מצפים לנסים 
ולנפלאות, אולי כי אנחנו מאשימים אחרים 

או את נסיבות החיים. 
כשאנחנו מבקשים לעשות שינוי עמוק 

משתתפות
ד"ר קרן בן–יצחק. בפייסבוק:

,"The sensitive Brain - המוח הרגיש"

ebrain.co.il
www.judithkatz.me .יהודית כץ

להרחבת היריעה
* "כוחו של הרגל - למה אנחנו עושים מה שאנו 

עושים ואיך לשנות את זה )כשצריך(", צ'רלס 

דוהיג, הוצאת כנרת זמורה ביתן.

* "המוח הגמיש - סיפורים מקו החזית של חקר 

המוח", נורמן דוידג', הוצאת כתר.

* "אינקוגניטו - החיים הסודיים של המוח", 

דייוויד איגלמן, הוצאת זמורה ביתן.

בפעולה כלשהי המתקיימת בתוכנו - 
רגשית, מחשבתית או התנהגותית, אנו 

צריכים לזכור שלוקח זמן לפרק הרגלים 
שאנחנו מחזיקים בהם זמן רב ולהבין מה 

הם מפרקים, מהו התפקיד שלהם ועם מה 
אנחנו צריכים להתמודד כדי לסגל לעצמנו 

הרגל חדש שייטיב עמנו יותר. 
חשוב גם לזכור שלמידה משמעותית 

מתרחשת אך ורק מתוך תהליך שאנחנו 
מאפשרים לו להתרחש בתוכנו. תהליך של 
מאמץ, שינוי, נפילה ושוב קימה. ה"נפילה" 
היא חלק טבעי ובלתי נפרד מהתהליך של 

שינוי, ועלינו לקבל אותה, להבין, לקום 
ולהמשיך הלאה. 

פמה צ'ודרון, בספרה "חזרה להווה" 
)הוצאת פראג(, הזכירה סיפור על סבא 

אינדיאני שדיבר עם נכדו על אלימות 
ואכזריות בעולם ועל האופן שבו הן 

מתרחשות. הוא המשיל זאת לשני זאבים 
שנלחמים בתוך הלב. זאב אחד הוא נקמן 
וכועס, והאחר - מבין ונדיב. כשהנכד שאל 
את סבו איזה זאב ינצח בקרב שבלבו, ענה 

לו הסב: "זה שתבחר להאכיל אותו". 
הוא הדין עם ההרגלים שלנו. ככל שנעסוק 

יותר בהרגל כלשהו, בין אם הוא חיובי 
או שלילי עבורנו )זוכרים שהמוח שלנו 

אינו יכול להבחין ביניהם?(, כך נחזק את 
המסלול העצבי שלו במוחנו, ובהתאמה 

גם את נוכחותו בחיינו. לכן, אם נבחר 
להפנות את תשומת לבנו להרגלים 

הרצויים לנו, הם יזינו את המסלולים 
העצביים והם ילכו ויתחזקו ככל שנתמיד 

בהם. במקביל אליהם, המסלול העצבי של 
ההרגל הישן ילך וייחלש.

יהודית כץ: "הרגל מתפתח רק כשמתחילים להשתוקק לגמול. אם לא היינו מרגישים שאנחנו מקבלים משהו, המוח 
שלנו לא היה מאפשר לנו להמשיך לעשות אותו דבר שוב ושוב. כשרוצים לשנות הרגל, פועלים על לולאת ההרגל – אני 

משתמשת בגירוי שמפעיל את הפעולה הלא רצויה ושומרת גם על הגמול שלו, כי הוא שמניע את הלולאה, אבל מכניסה 
ביניהם פעולה רוטינית חדשה" 
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