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ייעוץ ביוגרפי 
הוא ענף 

טיפולי שהתפתח מתוך 
האנתרופוסופיה, תורה רוחנית 
הפותחת אפשרות בפני האדם 

המודרני לחזור לעולם הרוח 
כדי שיוכל להגשים את הווייתו 

ואת תכליתו. 
מטרת הייעוץ הביוגרפי היא 

מציאת המשמעות של חיי האדם, 

חוט השני שעובר דרך חייו, 

באמצעות התבוננות באירועי

חייו - בתמונה הגדולה של החיים 

מאת: דניאל עוז

חוט השני של 
החיים 

על רודולף שטיינר, אבי תורת האנתרופוסופיה, שמעתי לפני שנים רבות. 
האנתרופוסופיה היא תורה רוחנית המסבירה לאדם המודרני את עולם הרוח, כדי 

שחזרתו לעולם זה תהיה מתוך בחירה מודעת והבנה וכדי שיוכל להגשים את הווייתו 
כאדם ואת תכליתו בבריאה. לאחרונה זרמו אירועים בחיי באופן כזה שלא יכולתי 

עוד להתעלם מקריאתה של האנתרופוסופיה לבוא בשעריה. בשיחה עם חברה טובה שלמדה ייעוץ 
ביוגרפי, התוודעתי לקיומו של גוף הידע הזה מבית מדרשו של שטיינר. חיפושים ברשת תחת הערך 

"ייעוץ ביוגרפי" הביאו אותי אל אורנה בן דור, 53, יועצת ביוגרפית, מייסדת ומנהלת בית הספר 
 "כחותם" לייעוץ ביוגרפי ולמדע הרוח על פי האנתרופוסופיה. 

באחד ממאמריה כתבה בן דור: "עניינו של הייעוץ הביוגרפי הוא במציאת המשמעות של חיי אדם, 
במציאת חוט השני שעובר דרך חייו האינדיבידואליים, חוט שמצביע על כיוון מסוים שאליו מוליכים 

אותו חייו לקראת היעד ולעתים גם לקראת הייעוד". המשפט הזה תפס אותי משום שהוא מבטא 
ידיעה אינטואיטיבית עמוקה שאירועי החיים שזורים זה בזה במארג שהוא לעתים בלתי נראה, 
לעתים חמקמק, אבל חי וקיים. גם אני מרגיש כי יש קו של משמעות אישי מאוד שלי שמבקש 
שאגלה אותו ואפענח אותו. ברגעים צלולים של התבוננות מתגלים לי הקשרים בין אירועי חיים 

נפרדים כביכול מתקופות שונות ואז "נופל לי האסימון" - מתרחשת תובנה מאחדת שחושפת את 
החיבור בין הדברים שהיה קיים שם כל הזמן אבל נסתר מעיניי עד אותו רגע. לכן, כששמעתי על 
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אורנה בן דור: "ייעוץ 
ביוגרפי הוא נקודת מבט 

חדשה על האדם, שיוצאת 
מתוך הנחה שהאירועים 

בחיינו אינם מקריים 
וקשורים לתוכנית גדולה 
הרבה יותר. עלינו למצוא 

את המפתח ואולי את 
הצופן לפתרון חידת 

החיים. החיים מבקשים 
מאיתנו שנפענח אותם 

כדי שנדע מהיכן באנו ולאן 
אנחנו הולכים תוך כדי 
לקיחת אחריות הולכת 

וגוברת עליהם"
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"המטופלים של פרויד לא באו לחפש 
משמעות. הם באו כדי לפתור את הבעיות 

שלהם. למטופלים של היום, גם אם מטרתם 
המוצהרת היא לפתור בעיה ספציפית הקשורה 

למשבר שהם עוברים, יש כמיהה נשמתית 
נסתרת למצוא משמעות לאירועים שפקדו 

אותם בחיים ולחיים שלהם בכלל. לזה הייעוץ 
 הביוגרפי נותן מענה ישיר". 

מה מקור ההרגשה של חוסר משמעות או 
 אובדן דרך?

"בתנ"ך יש שני סיפורי בריאה על האדם. 
בבראשית פרק א' פסוק כ"ו נאמר: 'נעשה 

אדם בצלמנו כדמותנו' - זה הצלם של האדם, 
הצד הרוחי של האדם. בבראשית פרק ב' 

פסוק ז' כתוב: 'וייצר יהוה אלהים את–האדם, 
עפר מן–האדמה' - עפר הוא הצד הפיזי של 
האדם. כך יש לנו תמונה של האדם על שני 

הקצוות שלו - ישות של חומר לצד ישות 
אלוהית. כשהאדם שוכח את המקור האלוהי 
שלו, החיים שלו נמצאים בסכנה של ריקנות, 

של ניוון, של שעמום, של חוסר תכלית ושל 
חוסר כיוון. הוא אינו מחזיק מעמד אל מול 

קשיי החיים. לעומת זאת, שטיינר אומר 
שכשאדם מוצא משמעות הוא מסוגל 'לשאת 

את גורלו בצורה כזו שהוא מתמלא בסיפוק 
ואושר פנימיים, גם כשגורל זה מלא סבל 
וכאב' )רודולף שטיינר, "מטמורפוזות של 

חיי הנפש - שליחותו של מדע הרוח בעבר 
ובהווה", כרך שני, עמ' 18, הוצאת תלתן, 

2000(. בייעוץ הביוגרפי שאלת המשמעות היא 
שאלה מרכזית. אנחנו הופכים את השאלה 

מ'מדוע זה קרה לי?' ל'בעבור מה זה קרה לי?'. 
אנחנו הופכים את הסיבה לתכלית". 

 ההיפוך של אמצע החיים
בן דור מספרת כי על פי הידע האנתרופוסופי, 
יש חוקים ביוגרפיים המסבירים את השלבים 
השונים בהתפתחות האדם ויש גילים מכוננים 
בעלי משמעות עמוקה. כשאדם נכנס לתהליך 

של חקירה עצמית והתבוננות באירועי חייו 
כשהוא מצויד בידע הזה, הוא מקבל כלים רבי 
עוצמה לפענוח של מפת חייו. כשסיפרתי לבן 

דור שבקרוב ימלאו לי 42 שנה היא סיפרה 
לי על המשמעות של הגיל שלי. "זהו ההיפוך 

של אמצע החיים. אנחנו קוראים להיפוך הזה 
'מות והתהווה'. הזרע של התהליך הזה מתחיל 

לנבוט בגיל 33. הזרע עשוי להיות בתוך הלב בלי 
שתהיה מודע לכך, אבל הוא מתחיל לגדול שם. 
בגיל 42 התהליך הופך להיות מודע יותר. אדם 

מתחיל לשאול שאלות שהן אינן רק שאלות של 
התגשמות, של הישרדות ובנייה בעולם הפיזי 

ובנפש, אלא גם שאלות של משמעות החיים. זהו 
גיל שאדם פוגש בו את הקריאה הפנימית. הוא 

חייב לוותר על משהו מהישן כדי לפנות מקום 
למשהו מהחדש. למשל, אם ניהלתי את חיי 

מתוך החלטה לא מודעת לא להתבלט ולרצות 
אחרים, וההחלטה הלא מודעת אפשרה לי 

להתקדם בחיים בלי לקחת סיכונים שידחו אותי, 
באמצע החיים נוצר חלל קיומי. לתוך החלל הזה 

נכנסת השאלה: 'האם זה נכון בשבילי להמשיך 
להתנהל בחיים מתוך החלטה הישרדותית, לוותר 

על חלקים אמיתיים שלי ועל רצונות אמיתיים 
שלי כדי לא להסתכן בעימות?. אולי דווקא נכון 
לי לקחת סיכון כדי שאוכל להכיר את החלקים 
בתוכי שלא נתתי להם להתבטא. ללא החלקים 

 האלה לא אוכל להיות בן אדם שלם'. 
"לפיכך אמצע החיים הוא גיל שאתה עובר בו 
דרך מדבר במובן מסוים, דרך תהום. זה שלב 
שעלול להיות קשה. בני ישראל עברו מעבדות 

במצרים לחירות בארץ המובטחת. לנוכח הקושי 
הראשון שניצב בפניהם הם הביעו רצון לחזור 

לסיר הבשר: 'מדוע הוצאת אותנו ממצרים למות 
במדבר?'. לבני ישראל הייתה התגלות אלוהית 
ובכל זאת הם לא שרדו את המדבר ועל כך הם 
'נענשו'. דור העבדים לא נכנס לארץ המובטחת, 

רק הדור שבא אחריהם. הדור שלא היה לו 
האומץ להחזיק מעמד במשבר בלי לחזור אחורה 

 לא זכה להיכנס אל הארץ המובטחת". 
 למה הכוונה באמירה 'לא להחזיק מעמד'? 

"נפילה להתמכרויות כגון אכילה כפייתית, 
אלכוהוליזם, סמים, כינון מערכות יחסים 
סימביוטיות ותלותיות, בזבזנות יתר וכל 

'ההרגעות' הזמניות למיניהן, אי שימת לב 
לאיתותים של הגוף שמסמנים לנו לעצור ואף 
נפילה לאפתיה ולניכור מהחיים", מפרטת בן 

דור. "קיימות, כאמור, דרכים רבות ומגוונות לא 
להחזיק מעמד, אבל מי שמחזיק מעמד במדבר 

קיומו של הייעוץ הביוגרפי נדהמתי שיש גוף של 
ידע שמדבר בדיוק על זה. 

 החוט הסמוי המשותף
בן דור מסבירה כי "ייעוץ ביוגרפי הוא הכרת 

הביוגרפיה שלנו, הכרת העבר שלנו דרך 
האירועים של חיינו. הוא מסייע במציאת החוט 

הסמוי שמשותף לכל האירועים ושנותן לנו 
נקודת מבט רחבה מאוד ורוחנית על החיים 

שלנו, על העבר שלנו ומתוך זה על הייעוד שלנו. 
זו נקודת מבט חדשה על האדם, שיוצאת 

מתוך הנחה שהאירועים בחיינו אינם מקריים 
וקשורים לתוכנית גדולה הרבה יותר. עלינו 

למצוא את המפתח ואולי את הצופן לפתרון 
חידת החיים. החיים מבקשים מאיתנו שנפענח 

אותם כדי שנדע מהיכן באנו ולאן אנחנו 
הולכים תוך כדי לקיחת אחריות הולכת וגוברת 

עליהם, אחריות שמתבטאת בהפסקת הטלת 
 האשמה על אנשים, על אירועים ועל אלוהים".

שאלתי את בן דור כיצד התפתח הייעוץ 
הביוגרפי והפך לשיטת טיפול. היא השיבה 

כי "שטיינר פעל בתחילת המאה ה–20 בעת 
פריחת הפסיכואנליזה, תורת הנפש של 

זיגמונד פרויד. שטיינר היה 'רואה רוחי', 
מעין נביא שהייתה לו ראייה לתוך עולמות 
הרוח. הוא הביא לעולם ידע רחב על ישות 

האדם ועל העולם, אבל הידע הביוגרפי כענף 
טיפולי לא נוצר על ידו אלא נולד מאוחר יותר. 

אפשר למצוא בכך היגיון משום שבתקופה 
שבה פעל שטיינר לא היה העולם בשל לקבל 

ידע כזה כידע טיפולי. פרויד במובן מסוים 
יצר את העולם הטיפולי–פסיכולוגי ואת 

הגבולות המושגיים שלו. הייעוץ הביוגרפי 
היה יכול להתפתח רק כשהפסיכולוגיה פנתה 

לכיוונים רוחניים יותר כתוצאה מעלייתן של 
הפסיכולוגיה האקזיסטנציאליסטית ושל 

הפסיכולוגיה ההומניסטית, שבפסגתן היו 
הלוגותרפיה של ויקטור פרנקל וספרו 'האדם 

 מחפש משמעות'. 

אורנה בן דור: "גיל 42 הוא ההיפוך של אמצע החיים, המכונה 'מות והתהווה'. 
הזרע של התהליך הזה מתחיל לנבוט בגיל 33. הזרע עשוי להיות בתוך הלב בלי 

שתהיה מודע לכך, אבל הוא מתחיל לגדול שם. בגיל 42 התהליך הופך להיות 
מודע יותר. האדם מתחיל לשאול שאלות בנוגע למשמעות החיים. זהו גיל שהאדם 

פוגש בו את הקריאה הפנימית. הוא חייב לוותר על משהו מהישן כדי לפנות מקום 
למשהו מהחדש"

חוט השני של החיים 
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יוכל להיכנס לארץ המובטחת, שהיא הייעוד שלנו. 
לכל אחד יש הארץ המובטחת שלו. לכל אחד יש 

בתוכו צלם אלוהים שמתבטא בביוגרפיה שלו, וכל 
אחד מאיתנו שרוצה לחצות את המדבר נדרש 

להחזיק מעמד". 

 שיעור דרך הגוף
בן דור מסבירה כי המעבר הזה בין שני 

החלקים של החיים נקרא "גיל ההיפוך", מכיוון 
שאני הופך את ההזדהות שלי עם עצמי כישות 

שהמטרות שלה הן מטרות ארציות להזדהות 
עם הישות הנצחית שהנני, הישות שהביאה 

אותי לעולם הזה כדי לעבור את החיים האלה 
 ולגדול מהם למקום הבא. 

"עד גיל 35 חובה על אדם להיות אזרח 
האדמה, כלומר להיוולד, ללכת לגן, לבית ספר, 

לתנועת נוער, לתיכון, לרכוש חברים, להתגייס 
לצבא, ללמוד באוניברסיטה וכדומה. כדי 

לעשות זאת באופן שנוכל לרכוש כלים אנחנו 
חייבים לקחת מהעולם, לא לתת לעולם 

מהר מדי. הילדים צריכים לקחת, וחשוב לא 
לעודד אותם להיות אלטרואיסטים מדי. ילד 
הוא אגואיסט מכיוון שהוא צריך לבנות את 

עצמו וזה במובן מסוים נכון. חשוב לא להיות 
אלטרואיסט טרם זמנך מכיוון שאז אתה נותן 

ממאגרים שאין לך ואינך בונה את הכלים שלך 
ואת המצברים שלך לייעוד הגבוה יותר שלך, 

 שממנו הנתינה שלך תהיה בעלת ערך רב יותר. 
"ואולם, אליה וקוץ בה. באמצע החיים אתה 
גם משלם על האגואיזם ההכרחי הזה. יש פה 
פרדוקס - האגואיזם הזה הכרחי אבל אסור 

להמשיך אותו. בגיל ההיפוך אתה מתבונן היכן 

התנהלת עם שקר קיומי. השקר הקיומי שלך 
מתבטא תמיד בחוסר תשומת לב לאחר כמי 
שהוא ישות כמוך. אם אינך שם לב לזה הרוח 

מדברת אליך ברמות שונות, דרך האירועים 
של חייך. התחנה האחרונה שלה זה הגוף. 

כשהשיעור נלמד דרך הגוף אינך יכול להתעלם 
 ממנו עוד". 

הקשבתי לבן דור והרגשתי שהיא מדברת עליי 
ממש. שיתפתי אותה במשבר קיומי שחוויתי 

כשמלאו לי 35 שנה, בעקבות הידרדרות 
במצבי הבריאותי ומאורע ספציפי שטלטל 

את עולמי הרגשי. בן דור הצליחה בפשטות 
להצביע על אמונה בסיסית שגויה על עצמי. 

היא כינתה אותה "השקר הקיומי" שלי. 
ראיתי עד כמה השקר הזה עומד בתשתית כל 

הפעולות שלי ובעצם מנתב את חיי מאחורי 
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הקלעים. התובנה הזאת אינה תובנה רגילה, 
אלא תובנה של דבר שורשי שיש לו השלכות 

על כל חיי. התהלכתי כמה ימים אחרי הפגישה 
עם בן דור מלווה בשמחה חדשה על המתנה 

הזאת שקיבלתי דרכה בייעוץ הביוגרפי. הרגשה 
שהכלא ששביתי את עצמי בו שקוף יותר 

ואוורירי יותר. התרחב אצלי מקום בלב ויש בי 
 ניצנים של הרגשת חופש חדשה ורעננה.

כיצד היא כיוונה כה מדויק באופן שנגע בי 
עמוקות? כמטופל שהגיע אליה לייעוץ הרגשתי 

"מבושל" בעניין שהצביעה עליו, רק הייתי 
זקוק לחיווט הנכון, לקישור הנכון בין מאורעות 

שכבר היו שם.

 התשובה כבר כאן
"בעולם הרוח התשובה נמצאת לצד 

השאלה", אומרת בן דור. "הדבר הראשון 
שמעניין את היועץ הביוגרפי הוא למצוא 

את השאלה הנכונה, את שאלת הלב. מציאת 
השאלה הנכונה היא כבר דרך המלך לתשובה 

הנכונה. כיועצת ביוגרפית איני יוצרת את 
התשובה הנכונה - התשובה הנכונה כבר 

נמצאת. אני מחדדת את החושים שלי כדי 
לראות את התשובה וחושפת אותה. היא 
נמצאת בביוגרפיה של המטופל. התשובה 

נמצאת באירועי החיים, בפרטי הפרטים 
שלהם, בעובדות של האירועים בחיי

המטופל - לא בפרשנות שלי כיועצת 
ביוגרפית. אני צריכה להפוך את עצמי 

למסוגלת לחשוף אותה. לכן היועץ הביוגרפי 
עובד קודם כל על עצמו. הוא חייב להגיע 

לרמת התפתחות גבוהה. החיים שלו ישמשו 
לו כקרקע להבין את החיים של האחר. 

עליו רק לפתוח את העין החדשה, שהיא 
איבר של העתיד. היועץ הביוגרפי עובד עם 

החוש החדש הזה שמתהווה. לדעתי, יועצים 
ביוגרפיים צריכים להיות למודי סבל מילדות 

ובעלי אינטליגנציה, כמיהה רוחנית ורצון 
 לחיפוש עמוק מאוד אחר האמת".

כיצד הייעוץ הביוגרפי השפיע עלייך
 באופן אישי?

"אני בפיוס עם החיים ומאשרת אותם. אני 
אומרת כן גם לסבל, מכיוון שיש לו תכלית. 

בלעדיו לא הייתי מי שאני היום, ותלמידיי לא 
היו יכולים להתפתח כפי שהתפתחו אם לא 

היו פוגשים אותי כפי שאני. לכן לסבל שחוויתי 
בחיים יש תכלית, הוא אינו רק בגלל משהו, הוא 

לשם משהו. כך אני יכולה להיות מפויסת עם 
החיים שלי, על הכאבים והמשברים שבהם ועל 
הדברים שלא היו בשליטתי. החיים שלי אפשרו 
לי לפתוח את בית הספר, ואפשרו לבני הקהילה 

הנהדרת שבו למצוא זה את זה ולהתכנס יחד 
להתפתחות אינדיבידואלית ומשותפת".

 להתבונן בתמונה הגדולה
ביקשתי לשמוע זווית אישית של אדם נוסף 

שלמד לעומק את נושא הייעוץ הביוגרפי. 
אביבית רוזינגר, 42, היא יועצת ביוגרפית 

בוגרת בית הספר "כחותם" ויועצת 
לחדשנות בחברת SIT העוסקת בחשיבה 

המצאתית–שיטתית. "בייעוץ ביוגרפי המיועץ 
מנתח לאחור את הדברים כדי להבין משהו 

חדש על העתיד שלו", אומרת רוזינגר. "הוא 
מגיע עם כל הידע הביוגרפי, והאופן שבו 

היועץ הביוגרפי שואל את השאלות יביא לכך 
שהמיועץ יחלץ ידע אחר מתוך עצמו. היועץ 

הביוגרפי מגיע עם ידע עמוק שהוא מביא 
ממדע הרוח האנתרופוסופי ומהביוגרפיה. 

החוקיות הביוגרפית, הגילים המכוננים 
והאופן שבו הוא שואל את המיועץ שאלות 
ומכוון אותו יביאו לכך שהמיועץ יחלץ ידע 

מתוך הביוגרפיה שלו. היועץ הביוגרפי עשוי 
לראות הקשרים שהמיועץ אולי לא יראה 

בעצמו. הדרך בייעוץ הביוגרפי היא לחשוף 
את הידע החדש מתוך הידע הקיים. זוהי דרך 

שחפה מהתייפייפות, ממניירות ומרגשות. 
היא מנסה להסתכל על הדבר כשלעצמו. 

האנתרופוסופיה נקראת מדע הרוח ונוצרה 

מהתבוננות מדעית על האדם ועל העולם. היא 
מנסה לייצר את הדבר האובייקטיבי ביותר 
ולהסתכל עליו כעל תופעת טבע באופן לא 

שיפוטי. דרך התבוננות פנומנולוגית בדברים 
 הסובייקטיבי הופך לאובייקטיבי". 

רוזינגר מוסיפה זווית אישית של מטופלת 
שהפכה למטפלת בייעוץ ביוגרפי. "כשמגיעים 
בשלים לסוג של פסיכותרפיה שיש בה משהו 

אחר, טעם אזוטרי, זה יכול לחולל עבודה 
טיפולית עצמאית התפתחותית באופן דרמטי. 

בשבילי הטיפול הפסיכולוגי נתן מענה רגשי, 
ביטחון עצמי רב בתקופת ההתגבשות שלי - 
החלק הראשון של החיים. כשמגיעים לייעוץ 

הביוגרפי, מצד אחד כל האדמה שבונים 
רועדת מתחת לרגליים, אבל מצד שני הצלילה 

לתוך התהום היא רצונית, ועולים ממנה 
למעלה עם הצידה החדשה הדרושה ליישום 
השיעורים שלומדים בתוך החיים. התובנות 
משתנות לרמת תפיסה רוחית. זוהי תפיסה 

רחבה יותר, מעמיקה מהתפיסה הנפשית 
בלבד. אינך הולך לאיבוד, אתה בעל אומץ 
רב יותר להבין את הדבר לעומק. אתה לא 

רק מוצא סיבה לדברים שקרו בצורת סיפור 
שירגיע אותך, אתה מוצא כיצד זה משרת 
אותך ומוזמן להתבונן בתמונה הגדולה". 

 להרגיש את האני הגבוה
רוזינגר נותנת דוגמה לאופן שבו מתרחש 

ייעוץ. "בהדרכתו של היועץ הביוגרפי, המיועץ 
מסתמך על אירועים שקורים ביום–יום ומשם 

חוזר לביוגרפיה שלו ומנסה לברר באילו פעמים 
הרגיש אותו רגש. הרגש חשוב, הוא השער. 
היועץ מבקש מהמטופל להיזכר באירועים 

שהעלו בו אותו רגש לפרטי פרטים. הידע נמצא 
בפרטים העובדתיים תוך התייחסות מהותית 

לרגש שמלווה את ההתרחשות. הרגש הוא 
כמו התניה, הוא פעמון שמסמן לנו: 'קורה 
משהו'. אנחנו מנסים למצוא את המשותף 
בין הפעמונים, וכך המיועץ יכול לזהות את 

האירועים שבהם הרגיש אותו רגש. הוא מעלה 
אירוע או שניים כאלה, מעלה בזיכרון את 
כל הפרטים הקונקרטיים. כשמציפים את 

האירועים מתקבלת תמונה רחבה יותר, מזהים 
חוט שני המחבר אותם ומגיעים לתובנות 

 עמוקות מאוד".
כיצד הידע הביוגרפי משפיע על החוויה שלך 

 את עצמך כיום?
"אחרי שנים מתחילה להתפתח אצלי אמונה. 

אביבית רוזינגר: "הרגש חשוב, הוא השער. היועץ מבקש מהמטופל להיזכר 
באירועים שהעלו בו אותו רגש לפרטי פרטים. הידע נמצא בפרטים העובדתיים תוך 

התייחסות מהותית לרגש שמלווה את ההתרחשות. הרגש הוא כמו התניה, הוא 
פעמון שמסמן לנו: 'קורה משהו'. אנחנו מנסים למצוא את המשותף בין הפעמונים, 

וכך המיועץ יכול לזהות את האירועים שבהם הרגיש אותו רגש. כשמציפים את 
האירועים מתקבלת תמונה רחבה יותר ומגיעים לתובנות עמוקות מאוד"

חוט השני של החיים 
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אנחנו חיים בתקופה שמשהו באמונה נסדק. 
איבדתי את האמונה למשך זמן מה וזה פתח 
פתח לפחדים ולחרדות להיכנס. מאז התחיל 
להתחזק אצלי 'שריר האמונה'. האמונה שיש 

משהו מעבר לאנושי, משהו רוחי. אני צריכה 
לתרגל את 'שריר האמונה' מכיוון שפחדים 
וחרדות הם דבר משתק. האמונה גרמה לי 

כמטפלת לשבת בסשן טיפולי ולתת למשהו 
לא שכלתני ולא רגשי גדול ממני לעזור עם 
התשובות. אני נרגעת, המיועץ מדבר ואני 
נותנת לכאן ולעכשיו לנבוט ולצמוח. איני 

משליכה על המיועץ את כל מה שאני מביאה 
ממה שלמדתי, אלא מנסה לתת לדבר הזה 

להיכנס ולעשות את העבודה שלו. צריך אמונה 
רבה כדי לסמוך על משהו שאינו ממשי. 

במקומות שהצלחתי לעשות את זה, התשובות 
היו שם וזה מפעים. נמלאתי יראת כבוד למה 

 שאדם מביא איתו.
"נוסף על כך, התחלתי לפעול מתוך רצון 

פנימי. כשאני מצליחה להפעיל כוחות רצון נגד 
האוטומט הטבעי אני מרגישה שאני ניחנת 

באומץ, שאני עושה משהו בשבילי שאני 
צריכה לעשות. אני מקבלת החלטה מתוך 

בחירה שהיא נגד הבחירות הרגילות הטבעיות, 
האוטומטיות. כשזה קורה אני מרגישה את 

ה'אני הגבוה', את הרצון הפנימי שפועל מתוך 
חופש ולא מתוך כבלים. זאת ההתפתחות 

שלנו. בייעוץ הביוגרפי אתה כל הזמן יודע היכן 
 אתה בחופש והיכן אתה לא".

יצאתי עמוס רשמים מפגישותיי עם בן דור 

ורוזינגר. אחרי 20 שנה של לימודי רוחניות 
המכוונים לשהייה במצב הנעלה והנשגב, 

המקור המוחלט הנמצא מעבר לתנועת החיים, 
פגשתי לימוד מסוג אחר. זהו לימוד שנטוע 

בחיים עצמם, באירועי היום–יום שהרוח 
נושבת דרכם ומתגלה דרכם. משהו בייעוץ 

הביוגרפי נראה נכון, שלם ומחובר - רוח וחומר. 

 פגישה טיפולית בייעוץ ביוגרפי
אורנה בן דור מסבירה כיצד מתנהלת פגישה טיפולית בייעוץ ביוגרפי: "הטיפול 

אורך שעה ואין הגדרת זמן מבחינת משך הטיפול ומספר הפגישות. יש אנשים 

שמתחילים את הייעוץ הביוגרפי כטיפול וממשיכים איתו, והוא הופך להיות 

בשבילם דרך חיים. הייעוץ הוא בשיחה, אך לעתים יש שלב של עצימת עיניים 

והעלאת תמונה, לא באמצעות דמיון מודרך או מדיטציה במובן הרגיל. מנסים 

להיות בשקט ולהעלות תמונה שהיא מעין אילוסטרציה של הסיטואציה 

שהייתה. בייעוץ ביוגרפי אנשים עוברים התפתחות גדולה מאוד. הם אינם 

מקבלים רק מענה נקודתי לבעיה המוצהרת, אלא גם עוברים שינוי המאפשר 

 להם להתייחס לכל החיים שלהם באופן אחר".


