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ברוכים הבאים
ותודה שאתם מקדישים את זמנכם לקריאת חוברת מידע והדרכה זו. כאן
תמצאו תיאור מפורט על Trauma Sensitive Yoga, הכולל הסברים כיצד

השיטה פועלת ותומכת בהחלמה והתאוששות.
 

אתם מוזמנים לעיין בחוברת ולהתעמק בחלקים שמצאתם מעניינים
ומסייעים. שימו לב כי חלק מהמידע בחוברת עלול להוות טריגר. אין צורך

להכיר או להבין את כלל המידע הכלול בה בכדי לתרגל
 Trauma Sensitive Yoga.

?(TCTSY) מהו מרכז טראומה, יוגה רגישה לטראומה
למי השיטה נועדה?

TCTSY נושאים טיפוליים של
TCTSY יתרונות טיפוליים אפשריים של

למה לצפות
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 Trauma Center, Trauma Sensitive Yoga
?(TCTSY)

יוגה רגישה לטראומה בשיטת TCTSY הינו סגנון היוגה הראשון והיחיד
שהוכר באופן רשמי ומבוסס ראיות כטיפול בטראומות בין-יחסיות מורכבות.
Trauma Center at the Justice Resource Institute,השיטה פותחה ב

Boston  על ידי דיוויד אמרסון (מחבר הספר "התגברות על טראומה
באמצעות יוגה", ו"יוגה רגישה לטראומה בטיפול") וד"ר בסל ואן דר קולק

(מחבר הספר "הגוף מתעד: מוח, נפש וגוף בריפוי של טראומה") בשיתוף עם
קלינאים נוספים, מדריכי יוגה ואנשים החיים עם טראומה מורכבת.

TCTSY נועד להיות טיפול עומק תומך בהחלמה, המקדם בעלות על הגוף,
TCTSY .העצמה, ייצוג עצמוני ובטיחות בינאישית בהקשר של תרגול יוגה
מבוסס על הנוחות והרצון של המשתתפים, ויכול להיות תרגול גופני דינמי

ופעיל, או לחילופין איטי וסטטי; ניתן להתאמן על מחצלת יוגה על הרצפה,
או בישיבה על כיסא. ברחבי העולם אלפים רבים נהנו מיתרונות השיטה,

בטווח ההגדרות הטיפוליות בהן היא מקלה.

The Center for Trauma הפכה לתוכנית הדגל של TCTSY 2018 בשנת
,Justice Resource Instituteשהוקם לאחרונה ב  and Embodiment

שם ממשיכים לטפח ולפתח אותה.

מהו יוגה רגישה לטראומה בשיטת



למי השיטה נועדה?

טראומה חוזרת, מתמשכת או כרוכה בחשיפה כרונית.

טראומה המתרחשת במסגרת מערכות יחסים בינאישיות.

TCTSY פותח עבור אנשים עם היסטוריה של טראומה מורכבת, שלעתים
מכונה גם טראומה התפתחותית (מתחת לגיל 18) ו/או C-PTSD. טראומה

מורכבת יכולה להתקיים בעקבות מגוון רחב של תרחישים, עם זאת,
התרחישים האפשריים מבוססים על שני מאפיינים מרכזיים:

 

.1

.2

חוויות שליליות מסוג זה משפיעות עמוקות על האדם, על תחושת הבטיחות
הפנימית שלו, וכן על החיבור עם גופו ועם אנשים אחרים. TCTSY הינה

שיטה ייחודית שנועדה להסיר רבים מהטריגרים הפסיכולוגיים, הסביבתיים
והיחסיים הקיימים לעיתים קרובות במיינסטרים יוגה, מה שמאפשר לאנשים

עם היסטוריה של טראומות לגשת, לגלות ולקחת חזרה בעלות על הגוף
שלהם בבטחה.



TCTSY נושאים טיפוליים של

לרוב, בעת חוויה טראומטית לאדם אין שליטה על המתרחש, הן על גופו והן
בנפשו. בסיטואציה זו, האדם חווה אובדן ריבונות על הגוף ובתפיסתו לגבי היכולת
שלו לשלוט בו. TCTSY הינה שיטה המתעדפת את העצמת הנפגע/ה במסגרת
חישה ותנועתיות של הגוף, שימוש בשפה מזמינה ובחירה מודעת. כאשר אנו

מבססים ומחזקים יחסי אמון עם הגוף שלנו, אנו מפתחים את תחושת העצמאיות
האישית - היכולת להרגיש, לבחור ולנקוט בפעולה אפקטיבית לטובת חיינו.

העצמת אישית .1

2. ביטחון במערכות יחסים

חוויה אותנטית משותפת: TCTSY הינה שיטה המבוססת על חוויה שיתופית
בה המנחה והמשתתף מתאמנים יחד בו זמנית, כאשר כל אחד אחראי על

החוויה הפרטית שלו. המנחה מספק את מבנה התרגול. תנוחות היוגה
הספציפיות והתנועות המבוצעות מבוססות על רצף תקשורתי בין מנחה

למשתתף. במערך זה, בטיחות ותיקוף ניתנים להפרדת חוויות גופניות והמשתתף
תמיד מוזמן לתקשר באופן מילולי את מה שהוא חווה.

 
דינמיקת כוח ואי-כפייה: ב- TCTSY אנו מעוניינים לחלוק את הכוח על מנת
להקל על קשר טיפולי בטוח. כל מאמץ נעשה בכדי להימנע מתמרון החוויה של

המשתתף לקראת מטרה או חוויה מסוימת בגופם באמצעות תרגול של
אי-כפייה.

ליבת הטראומה המורכבת נובעת
ממערכות יחסים לא בטוחות, על כן,
יצירת ביטחון ביחסים בינאישיים הינה
קריטית לתהליך ההחלמה וזו נלקחת

ברצינות המירבית במסגרת שיטת
TCTSY. הנושא בא לידי ביטוי בדרכים

הבאות:



Interoception היא היכולת שלנו להבחין במדויק, להבין ולהרגיש תחושה
פיזית בגוף שלנו. הבנה פנימית משרתת מטרה חשובה בכך שהיא מניעה

אותנו לדאוג לצרכים האנושיים הבסיסיים שלנו. עם זאת, יש קשר עמוק גם
לתחושת העצמי שלנו, הביטחון הפנימי שלנו ואיך אנו קיימים בעולם.

טראומה גורמת להפרעה בנתיבי interoception שלנו, דבר שמשפיע באופן
עמוק על מערכת היחסים של האדם עם גופו. הפרעה שכזו, יכולה לגרום

למצוקה קיצונית הגורמת לאנשים להרגיש מנותקים, בקונפליקט או בניכור
מהקיום הגשמי שלהם. 

 
בשיטת TCTSY אנו מתאמנים על interoception באמצעות הפניית

תשומת הלב לתחושות הפיזיות הקשורות לתנוחות יוגה, במטרה לבנות
מחדש את מסלולי interoception במוח. interoception ב-TCTSY היא
הזדמנות לתרגל מה פירוש התגלמות – בפרט, להבחין ולהרגיש בערך של

הגוף לתרום באופן עצמי לטיפול ולהתאוששות מטראומה.
 

:interoception דוגמה של הוראת
"תלוי כמה קדימה תבחר להתכופף, אולי תבחין בתחושה בגב, אולי אפילו

בשרירי הרגליים. תרגיש חופשי להשתהות ולחקור זאת בכל דרך שתבחר."

 Interoception - 3. מדעי המוח ו



.TCTSY להלן שלוש יתרונות טיפוליות אפשריות של תרגול
 

אנא קחו לתשומת ליבכם כי הסדר בו התוצאות האפשריות נמנות, הינו
חסר משמעות ואינו מעיד על "רמה מתקדמת" של תרגול. ניתן בהחלט

לעבור בין כל אחת מהתוצאות בנקודות זמן שונות, או לחוות רק אחת מהן.
 

תרגול קיימות הגוף
שיטת ה-TCTSY הינה הזדמנות לתרגל נוכחות בגופכם. אתם מוזמנים

להשתמש בתרגול בכדי לפתח תחושת היכרות, שליטה וביטחון בתוך גופכם
באמצעות אינטראקציה בכל דרך שמרגישה נכונה לכם.

 
התיידדות עם הגוף

בתהליך ההכרות המחודש עם גופכם, יכול ותרגישו שינוי באופן בו אתם
מתייחסים אליו. בהתבסס על האינטראקציה עם הגוף עשויה להתפתח

מערכת יחסים חדשה, אשר ניתן לתאר באופן רופף כ"להתיידד עם גופך" -
תחושה של התקרבות והפחתת הניתוק מההוויה הפיזית. 

 
הגוף הוא משאב

אנשים מסוימים עשויים ללמוד כיצד לראות בגופם משאב חיובי בחיי היומיום
או להגיע לתובנה מועילה על מסע הריפוי שלהם כתוצאה מתרגול עקבי.

TCTSY יתרונות טיפוליים אפשריים של



למה לצפות

לפני ההשתתפות תתבקש למלא טופס הסכמה המפרט את ההיסטוריה
הרפואית שלך, כמו גם כל פרט רלוונטי על ההיסטוריה האישית שלך,

אותה תרגיש בנוח לשתף.

ב- TCTSY אנו מתרגלים תנוחות יוגה ברוח של גישוש וניסוי, ולא כיעד -
כך שאין דרך "נכונה" לתרגל תנוחה.

אין מגע גופני או תיקונים באמצעות מגע-יד; כמו כן המנחה לא משוטט
בחדר אלא נשאר על המחצלת שלו למשך כל התרגול.

TCTSY אינו כולל פילוסופיית יוגה / מערכת עקרונות, מטפורות או
סמליות. כמו כן אין הכשרה של תנוחות יוגה המבוססות על איך הן

עשויות להרגיש כמו "זו צריכה להרגיש טוב" או "זו נהדרת להקלה על
דיכאון".

אני זמינה ופתוחה למשוב בכל עת, באופן אישי לפני ואחרי כל תרגול, או
באמצעות דואר אלקטרוני או טלפון.
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