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ומאופיין  העומס(  )שעת   Rush Hour של  רוח  בהלך  עובר  רבים 
נוכחים  להיות  היכולת  את  מאבדים  מנהלים  פוסק.  בלתי  בסטרס 
אוטומטי".  "טייס  של  במצב  מתנהלים  הם  קשב  חסרי  הזה.  ברגע 
בתוך כך, נשחקת היכולת להתבונן ממרחק, מתוך מודעות, בעצמי 

ובסביבתי. 
כמובן שבתוך המרוץ גוברת גם תחושת הלחץ, המשודרת ומתפזרת 
לכל עבר ע"י המנהל — לעובדיו, לעמיתיו ולכל הארגון. תוך כדי 
המרוץ, ועל רקע הלחץ, מתפתחת אצל המנהל גם תחושת שחיקה. 
שלהם.  השחיקה  תחושת  את  ומגבירה  לעובדים  משודרת  זו  גם 
בחדווה,  בחיוניות,  לעבוד  קשה  גבוהים,  ושחיקה  לחץ  וכשברקע 
בתרבות  כך   כל  חשובים  מרכיבים  המהוות  ובשמחה  ביצירתיות 

ארגונית של ארגון מצליח.
ולשים  להשתהות  מנהלים  מתרגלת  מיינדפולנס  מבוססת  תוכנית 
לב. להגביר את רמת הקשב שלהם למתרחש בתודעתם ובסביבתם. 
הלימוד נעשה באמצעות מדיטציה וכלים נוספים )משלים וסיפורים 
מעולם הבודהיזם, דמיון מודרך ועוד(. נלמדות מספר סוגי מדיטציות 
העבודה.  יום  במהלך  המנהלים  את  לשמש  היכולות  קצרות, 

לדוגמה:
המתבצעת  כדקה–שתיים  של  מדיטציה   — מעבר  מדיטציית   
ונוכחות  למשימה(  )ממשימה  מודע  מעבר  ומאפשרת  פעולות  בין 

מתאימה בלי לסחוב "מטען עודף".
כדקה–שתיים  היא  גם  אורכת   — למטרה  התכוונות  מדיטציית   

ומיועדת להתמקדות במטרת הפעילות הבאה של המנהל.

ה"סרט  על   "reset" לבצע  למנהל  מאפשרת  מטלות  בין  השתהות 
בעקבות  הבאה.  למשימה  ומודע  מוכוון  ולהגיע  עבודתו  של  הנע" 
ירידה בתחושת  יותר ועל  התרגול, מנהלים מדווחים על מיקוד רב 

הלחץ בעבודה.
רמת  את  מעלים  אנו  בתוכנית   — המודעות  בהגברת  אימון   
המודעות האישית של המנהל דרך חקירה של אירועים משמעותיים 
במרחב העבודה בקבוצות קטנות ותוך שימוש בכלי הלקוח מעולם 
ניתוח  מאפשר  הכלי   .)Cognitive Behavioral Therapy(  CBT–ה
תבונתיות,  מסקנות  והסקת  נעימות  בלתי  או  נעימות  חוויות  של 
מנוטרלות מרגשות עזים, המשבשים את היכולת לראות את הדברים 

בצלילות.
תודעה  ולא  חכמה  תודעה  המייצג  רוח  הלך  הוא  המיינדפולנס 
מורכב  אירוע  ולנתח  לרגע  להשתהות  הלומדים  מנהלים  עסוקה. 
שקולה  התנהלותם  כי  מגלים  נוספים,  וכלים  זה  כלי  באמצעות 

וחכמה יותר. 
הינו  המיינדפולנס  של  הרוח  הלך   — הפנימית  השלווה  חיזוק   
עם  לתרגל התמודדות  היא  התוכנית  רוח שלו. אחת ממטרות  הלך 
לחץ ושחיקה. ללמד את המנהלים לייצר "איים של שפיות" בתוך 
מעט  לווסת  המצליחים  מנהלים  העבודה.   יום  של  ה"צונאמי" 
של  הלחץ  רמות  את  מפחיתים  שלהם,  האישיות  הלחץ  רמות  את 

העובדים כיוון שלחץ הוא דיפוזי. 
מדיטצית  הלחץ.  לוויסות  קצרה  מדיטציה  מתרגלים  זה,  בהקשר 
רגעית  התנתקות  ומאפשרת  דקות  כשלוש  אורכת  נשימה"  "מרחב 
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