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 וגורלביוגרפיה  –מחלה, ריפוי 

קשה לתמצת בכמה שורות שלושה ימים של לימוד מסעיר על מחלה וגורל, על ביוגרפיה אישית 

ע"י דר.  –וכללית, שניתנו לנו, חברי קהילת 'כחותם', רופאים אנתרופוסופיים ואורחים יקרים 

יושבת ראש המחלקה הרפואית כשנה(,  28)במשך  שעד לשנה האחרונה כיהנהמיכאלה גלוקלר, 

 בדורנך, שוויץ.  – הרוח-ית הספר האנתרופוסופי למדעב –גתהאנום ב

  .שלוש הרמות של הביוגרפיה –ובכל זאת אציג נושא אחד שלמדנו מפי דר' גלוקלר, והוא 

 הביוגרפיה האישית:

 הגרפיה, מגיע-ביו – המילה ., ספור חייו האישיהביוגרפיה האישית שלוישנה לכל אחד מאתנו 

 זה ביוגרפיה.  –ביו =חיים. לכתוב את חיי  =לכתוב,ה, גרפיניתמיוו

פעמי האישי. וגם אם אנו אחים, ואף תאומים זהים, -לכל אחד מאתנו יש את סיפור חייו החד

עדיין כל אחד מאתנו שונה וייחודי. גנטיקה  –אותם ההורים חולקים בהגדלים בסביבה זהה, ו

, האנילהסביר את האדם. נוסף אליהם קיימת הישות הרוחנית,  מספקיםוסביבה אינם גורמים 

 נולדה, על מנת לעצב את חייה בהתאם לגורלה.  םהמשתמשת בגנטיקה ובסביבה לתוכ

לפיכך, חשוב מאוד להציב בפני הילד מודל טוב לחיקוי, ואפשרויות טובות רבות, מהם הוא יוכל 

 יוגרפיה שלו בהתאם לגורלו הייחודי. לבחור את אלו המתאימים לו, על מנת ליצור את הב

לי לדוגמא יש שני ילדים. כמו כן, אני מבשלת לשניהם את אותו האוכל )כשיש לי זמן...( אם תשאלו 

אימא אף פעם לא  –אימא מבשלת נהדר... אם תשאלו את בני הוא יאמר  –את בתי היא תאמר 

.. )דרך אגב, זה הפך אותו לבשלן מבשלת טוב, תמיד זה לא בדיוק מה שצריך, תמיד חסר משהו..

הקשור  – ויחס שונה לאימא –מצוין...( אותו אוכל, אותה אימא, אבל ילדים שונים, טעמים שונים 

 .... (לגורל הספציפי של כל אחד מהם

בהתאם לביוגרפיה שלהם.  –ילדים, אומר שטיינר, לוקחים כמודל לחיקוי את מה שמתאים להם 

בני האדם.  עם האני אנחנו חלק מהאנושות. אך כל אחד מאתנו אומר המילה 'אני' משותפת לכל 

, אלא בגלל הביוגרפיה האישית  I AMאני רק על עצמו. אנחנו הופכים למי שאנחנו לא בגלל ה 

 לנו.   הייחודית

 :ביוגרפיה קבוצתיתה – ההיבט השני של הביוגרפי הוא

, אנו לא יכולים לברוח גורל העם שלנויש לנו גם את מקבוצה, מעם.  אנו חלק ממשפחה, מאזור,

יש לנו גם את הגורל של קבוצות קטנות  )ראו גורל העם היהודי במהלך כל ההיסטוריה...( .ממנו

 –העדה שלנו )דבר שהיה משמעותי מאוד בישראל הצעירה(, קבוצת השייכות הדתית שלנו  –יותר 

נו: נשים או גברים. לכל קבוצה כזו יש בארץ: דתיים או חילוניים, ואף קבוצת השייכות המגדרית של

 משהו משותף, ביוגרפיה משותפת. אין זו הביוגרפיה האישית, אבל היא יכולה לחרוץ גורלות. 

, כל פעם במדינת ישראל הצעירה מי לא מכיר את התחושה המקרבת שהייתה בעם ישראל

אדם פונים לו ישר אנ –שנקלענו לסכנה? מי לא מכיר את התחושה של לשמוע עברית במקום זר 

)בימינו זה משתנה... אנו חפצים תו, כמעט כאילו היה השכן בשכונה... יומדברים א שלפנינו,

גם מחלה הופכת אותנו לשייכים לקבוצה מסוימת, . להרחיק נדוד בעולם, כדי לא לשמוע עברית...(
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 –ילו התמכרות בעלת גורל משותף ומאפיינים משותפים. ואפ –סרטן, נכות, אלצהיימר  – לדוגמא

קבוצות החלמה רבות נוצרו על בסיס התמכרות מסוימת: אלכוהוליזם, סמים, התמכרות לאוכל, 

וכדומה... שהחברים בהם מרגישים נוח האחד עם השני, וחולקים גורל משותף בהיבט מסוים 

ומרכזי בחיים. ההשתייכות לקבוצה מסוימת מאחדת בין בני אדם בשמחה, בעצב, בפחד, 

 החיים וכדומה...בהשקפת 

 (Time destiny) הזמן-גורל –והביוגרפיה הנוספת היא הביוגרפיה של הזמן 

. ועל גורלו לכן יש משמעות להתבונן על דור מסוים הזמן, אותה התקופה.-גורלאנו חולקים באותו 

 ועל החוויותהחוויות הספציפיות של הדורות,  כוללת התבוננות עלחלק מהכשרה ביוגרפית, ו

-לא כשהוא מה אנו מעביריםיום. -: דור שני לשואה, דור שני להורים קשילדוגמא – דוריות-הטרנס

-איכות לאזוהי . , ומה העבירו לנו הורינו מתקופות קדומותפתור, לא מעוכל לדורות הבאים

 רק בגלל שאנו נולדנו בזמן מסוים. –אותה עלינו לשאת בחיינו  ,מודעת-מעוכלת חזקה בלתי

אחד הנושאים בהם דנה דר' מיכאלה באריכות, ולאחר מכן נכנסו לעובי הקורה של הקשר זה היה 

מה הקשר בין זה לביוגרפיה? גורל? -מחלות 'בריאות'? מה הן מחלות ןמה ה –בין מחלות לגורל 

איך זה בא ביוגרפים ורופאים אנתרופוסופים יכולים לשתף פעולה לטובת המטופל? -כיצד יועצים

 גופים השונים? כיצד ניתן לרפא, ועוד...לידי ביטוי ב

כשישבנו בבית קפה ביפו, על סלטים ודגים )אני  שמחנו מאוד לארח את מיכאלה, ובסוף הסדנא,

אליה בדחילו ורחימו, בבקשה  פניתי אכלתי דג, אבל מיכאלה ובעלה אכלו בתיאבון רב...( לא

בסדנא כזו, ואת אכזבתם שהם  בעבור אנשים רבים שהביעו את רצונם להשתתף – לסדנא נוספת

 . לא ידעו עליה מראש

מיכאלה, הנודדת בעולם, ושאין ביומן שלה )דרך אגב, יומן לא  –להפתעתי ולשמחתי הרבה 

דיגיטלי( יום אחד פנוי, הסכימה, ואמרה שהפעילות בישראל חשובה לה, ושהיא מוכנה להגיע שוב 

בעיקר מורי וולדורף )לה עצמה  –חב יותר בדצמבר הבא. אך הפעם היא מעוניינת להגיע לקהל ר

יש הכשרה גם בחינוך אנתרופוסופי(, ליועצים ביוגרפים, למטפלים בגישות השונות הן 

 למעשה לכולם...  – באנתרופוסופיה והן מחוצה לה, לרופאים, להורים, ובקיצור

פעילויות רבות  ומימוש, , עם ידע עצום, חזון, כוח רצון70 -בחורף חייה, מיכאלה, אישה בשנות ה 

מעוניינת להביא את הידע שלה לכל מי  –דבקות במטרה  בשטחים שונים לטובת האנושות,

 שמעוניין בזה, ויכול להיתרם. 

 ,תודה למיכאלה ולאנשים שהשתתפו בסדנא

 בברכה

 צוות בית ספר 'כחותם' ואורנה בן דור

 

 


