
 מלכודות החשיבה
 מיינדפולנס השפה החדשה שלי

 מלכודות החשיבה הן בעצם תבניות של חשיבה מזיקה ומטעה, והן מושפעות על הרגש והמחשבה שלנו. התבניות
האלו נפוצות, טבעיות ואטומטיות, אך למעשה הן שגויות ורק מעוררות בנו רגשות קשים.  

 תרגול מיינדפולנס קבוע יכול לעזור לנו לזהות אותן, ולבחור בתגובה אחרת.

 חשיבה רגשית:
 התייחסות לרגשות כאילו הן עובדות.

אנחנו כל כך מאמינים לרגש שאנחנו שוכחים שהוא לא תואם לעובדות.  
 דוגמא למלכודת: ”אני מרגישה פחד וזה סימן שהחיים מסוכנים.“

 ”צריך“ חייב:
 כאשר אני מייחסים לרצונות שלנו חשיבות מוגזמת.

 יש מעט מאוד דברים שאנחנו חייבים, כמו למשל לנשום, לאכול, לישון.
 כאשר אנחנו חושבים ב“צריכה“ ”חייב“ אנחנו נמצאים בחשיבה שאינה מאפשרת אופציות אחרות ואינה נותנת

 מקום לגמישות.
 דוגמא למלכודת: ”אני חייבת להיות נחמדה כל הזמן.“

 חשיבה קוטבית (שחור לבן):
 חשיבה שמחלקת את העולם לשתי קטגוריות קוטביות תוך התעלמות מכל שלבי הביניים.

 מעט מאוד מקרים בחיים שלנו הם קיצוניים ומוחלטים.
 דוגמא למלכודת: ”יש אנשים שמצליחים ויש אנשים שלא“

 ייחוס עצמי:
 נטייה ליחס רמזים שאנחנו מקבלים מהסביבה לעצמינו.

 מישהו כועס לידנו, ובלי לבדוק אנחנו מניחים שהוא כועס עלינו.
 דוגמא למלכודת: ”אני מרגישה שהוא כועס עליי“.

 זלזול בחיובי:
 התייחסות רק להיבטים שליליים או רק לתוצאות השליליות של תהליך.

 דוגמא למלכודת: ”אין שום דבר טוב בתקופה הזאת, הכל רע“.
 

 ניתן להתמודד עם המלכודת הזאת בצורה אקטיבית בעזרת תרגול ”הכרת תודה“.

 קפיצה למסקנות:
 התחייבות למחשבות כאילו הן עובדות. אותם רגעים שאנחנו ”קוראים“ את המחשבות שלא מישהו אחר כי אנחנו

 חושבים שאנחנו יכולים להסיק מסקנות על בסיס המחשבות שלנו.
 דוגמא למלכודת: ”היא בטח לא תרצה לבוא איתי לקניון כי היא הלכה אתמול“



 
 הדבקת תוויות:

 הדבקת תוויות של תכונה אחת על אדם.
פעמים שאנחנו מייחסים התנהגות או תכונת אופי אחת לכלל האופי של הבן אדם. ”אתה כזה“ ”אני כזאת“.  

 דוגמא למלכודת: ”הוא אדם שלילי.“ ”אני אדם עצבני“

 הכללת יתר:
 להסיק מסקנות כוללניות על סמך נתונים מועטים.

 הרבה פעמים יתאפיין בשיח של ”אף פעם“ ו“תמיד“.
 דוגמא למלכודת: ”נכשלתי וזה אומר שאני תמיד אכשל.“

 ככל שנקדיש יותר זמן לתרגול מיינדפולנס, ונעלה את המודעות למחשבות שלנו,
נוכל לזהות את המלכודות בזמן אמת, ולבחור את התגובה שלנו במקום להיכנס לתגובה אוטומטית.


