
 כוח משנה צורה –מודעות עצמית תודעה ו

 תוצר גוף ונפש 

שאלת הגוף והנפש מקבלת בשנים האחרונות תשומת לב מיוחדת מחודשת בגילגולה 

ה העשרים ואחת. היא מתמקדת בחקר התודעה האנושית, זהו אחד אהמודרני במ

מדים בפני המדע כיצד להסביר את התודעה והמודעות העצמית והאתגרים הגדולים הע

המרכיבים המוחיים והניורולוגיים על השענות  תוךבמונחים גופניים רציונאליים 

 שמהווים, מגדירים ומכילים אותה. 

 האם באמת אפשר לתת הסבר מדעי מלא לתודעה? 

מדעיים  פיזיולוגייםהניסיון לבצע שיוך של התודעה והמודעות העצמית רק להסברים 

הרגשה ברורה של משהו שהולך לאיבוד בשל העובדה  ,מעורר אצלי תחושה של אי נחת

או לתחומים שנחשבים למדעיים  אמפירי,שמדובר בתחום שאין לו נגיעה ברורה לידע 

 בפסיכולוגיה ובסוציולוגיה(.  מסוימיםרק למחצה ) כמו ענפים 

הניצבים במרכז תפיסה מדעית מטאפיזית תאולוגיה, מוסר, ורוחניות הם תחומים 

הוא אמנם חלק  אמפירישמעצם טיבה איננה ניתנת להוכחה בכלים מדעיים בלבד. ידע 

, אבל כל ניסיון להסביר את מקורות התודעה והמודעות המדעיחשוב באוצר הידע 

 העצמית אך ורק בכלים מדעיים ימשיך ככל הנראה להיכשל כפי שנכשל עד עתה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אם כן מהי מודעות עצמית ? 

מלאה. ביחס למחשבותינו  ערנותבמצבי  זהותנוהמודעות העצמית מעצבת את 

ורגשותינו. היא תוצר יחסי הגומלין והאיזון הנדרש בין התת מודע לעל מודע בין הגוף 

 והנפש. 

 



 התת מודע

 ,המחשבות והחוויות סופי לכל הכישורים, ההתנהגויות, היכולות,-הוא מאגר אין

וך מאגרי התת מודע. תהחשיבה והביטויים ההתנהגותיים היישומיים שלנו נובעים מ

רוך נעליים בתחילת חיינו מתרגלים ומפעילים זאת שוב ושוב , שכאשר אנחנו לומדים ל

מקביל לביצוע ב ,מתקבעת היכולת והקישור הזה לכדי הפעלה אוטומטית אינטואיטיבית

 . הבטלוויזיצפות ליקה לדבר עם חברים ואנחנו יכולים לשמוע מוסזו  פעולה 

גם מידע שאינו משמש אותנו בשוטף באופן מידי ושאינו רלוונטי להמשך חיינו, מורחק 

, , מעריך או שופט את הדבריםהתת מודע. התת מודע אינו מאפיין ומאוחסן במאגרי

 מסרים "הנצרבים" בתת מודע לעולם ,הוא קולט, ממיין אותם ומאכסן במקום הראוי

 אינם נשכחים. 

 

 העל מודע

ידע, חוויות ורגשות  :הרוחניים והמיסטיים םלהיבטימשויך למחשבה גבוהה, החיבור 

מצב בו אנו יכולים להתקיים כשכל,  ,הרוחנית הייחודית שלנו השנוצרים בכוח התבונ

 . ולפרוח לצמוח ,וצרות אותנו מלהתעופףעכמידע , כצורה ללא מגבלות החומר ש

המציאות החומרית והמציאות  ,מערכת אנושית של גוף ונפש, רוח וחומרהאדם הוא 

הרוחנית הן אספקטים שונים ומשלימים של דו קיום אחד. מודעות עצמית אם כן היא 

, חוויות, תהליכי קבלת החלטות, ושיפוט להיות  ואיך זה עוברמה עובר דרכינו  תלדע

יות חיים מלאי הצלחות שימחה חל -ולשלוט במטרות חיינו   ערנימודע פירושו להיות 

 בריאות גופנית נפשית ואושר. 

בתוך הגדרת המטרות משתלבת המודעות כמנגנון מובנה שיכול לזהות ולטפל בפערים, 

ע. כאשר אנחנו מודעים דחסמים ובעיות שמפרות את האיזון בין התת מודע לעל מו

שהן מזיקות למהלך חוד כבי ,למחשבות העוברות דרכינו אנחנו מסוגלים גם לשנות אותן

 חיינו ולהגשמת מטרותינו. 

 

 

 

 

 



 הוראות הפעלה לפיתוח מודעות עצמית גבוהה ומאוזנת 

  לקלף מסיכות.  -הכרות יסודית ועמוקה עם עצמינו 

 מיפוי חסמים , פערים ובעיות . -ס למטרותינו חמה מעכב אותנו בי 

  .ברור יסודי של המכשולים בדרך למטרות 

  כלומר  ,ולא לתוצאות שלהם  האמתייםלהגיע לזיהוי הבעיות והחסמים והפערים

. לדוגמא כאשר אדם חש כאב, הכאב הוא בעצם חוויה בעוד הבעיהמאין נובעת 

וב ניקח כדור לשיכוך רא שיפוט של אותה חוויה עצמה, לוהסבל שמביא הכאב ה

אב ועסקנו רק שיצרה את הכ לבעיהכאבים ונמשיך הלאה. כך איננו מודעים 

 בסילוק התוצאה שלה. 

  בעבר וזיהוי דפוסי התנהגות החוזרים על עצמם שוב  תוכישלונוניתוח הצלחות

שלא יאפשר הישנות הכישלון  הטמעת מערך למידה אישי מובנה ומחזורי -ושוב 

 ויעודד את הישנות ההצלחה.

   לניהול האנושית רוחנית באמצעות מערך מובנה  האינטליגנציהחיזוק יסודות

 .ץ כישורים ומיומנויות לעולם המחרמוסרי ואימו ערכי סיכונים, הטמעת קוד אתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חיים ליפא


