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אביו גויס בשנותיו הראשונות  וכאשר חזר , ילדות עצובה□

אימו היתה עסוקה בחיי  . היה מרוחק ממנו ומאימו

.חברה

.13למד בבית אצל מורה פרטי עד גיל □

אימו התנצרה וגם הוא הצטרף  □

.לכנסיה בעקבות אשתו

שם נפטר, חי בשיקגו 27מגיל □

.1981בשנת , 68מלימפומה בגיל  



ביוגרפיה מקצועית

התמחה בנוירולוגיה אך  . סיים ללמוד רפואה-1938

.עזב לטובת הפסיכיאטריה

נבחר להיות נשיא האגודה הפסיכואנליטית   -1964

.האמריקאית

נבחר להיות סגן נשיא האגודה   -1965

.הפסיכואנליטית הבינלאומית

הסיר מועמדותו מנשיאות האגודה עקב המחלוקת  

.והדחיה שעורר בהמשך בחברה הפסיכואנליטית



בתחילת דרכו המקצועית ראו בו מנהיג אינטלקטואלי של    

.הפסיכואנליזה המודרנית

שאב את הקונצפטים העיקריים של התיאוריה שלו מתוך    

אך לא ראה את הפרט בתוך מסגרת של קונפליקט  , פסיכולוגיית האגו

אינסטינקטואלי אלא התייחס לסובייקטיביות אישית מורכבת ועמוקה 

.בתוך קונטקסט בינאישי

הגעתי להבנה של מגבלות  ": "מרד בעיקר"בשנותיו האחרונות 

לגבי  . היישום של חלק מהפורמולציות האנליטיות הבסיסיות

עד  , הקונצפטואליציה הפסיכואנליטית הקלאסית על טבעו של אדם

הגעתי למסקנה שהיא אינה עושה  , כמה שהיא בעלת עוצמה ויפה מאד

צדק לגבי ספקטרום רחב של פסיכופתולוגיה ולמספר רב של תופעות  

".  פסיכולוגיות מחוץ לסיטואציה הקלינית

(The Restoration of the self, 1977)



מפרויד לקוהוט
לדעת קוהוט אין פוגשים בדחפים בעת : דחפים□

מונח ביולוגי  "דחף הוא ". עצמי"אינטרוספקציה אלא ב
".מעורפל וחסר ערך

לדעת קוהוט אין בהכרח קונפליקט  : הקונפליקט האדיפלי□
.טשטוש הפנטזיות המיניות. בשלב זה

לקראת סוף חייו שימר קוהוט רק את קונצפט הלא מודע  □
מיניות  , לא מודע: מתוך שלושת הקריטריונים של פרויד

התסביך האדיפלי, הילד

הצמדות נוקשה  ".על התיאוריה להיות מדריך ולא אל"□
את דבריו של "להלביש"לתיאוריות של פרויד מעודדת 

.המטופל על קטגוריות ידועות מראש



נרציסיזם -מפרויד לקוהוט

:י פרויד"עפ

כל האנרגיה הליבידינלית של התינוק מושקעת   □

Primary narcissism: בתחילה בעצמו

הוא מפנה את האנרגיה הליבידינלית  , בהמשך□

.בחיפוש אחרי סיפוק, החוצה

הליבידו הנרציסיסטי והליבידו של האובייקט  □

.עומדים ביחד הפוך זה לזה



:י קוהוט"עפ

הנרציסיזם אינו מקור פרימיטיבי ליחסי אוביקט שלמים  □

.אלא ציר התפתחותי מתמשך ונפרד לאורך כל החיים

נרציסיזם קיים על הרצף בין הנרציסיזם הבריא לצורות  □

.רוחנית-הנרציסיזם הוא אנרגיה תודעתית. פתולוגיות

.אהבת העצמי תורמת חיוניות לקשרים עם אחרים□

האדם במצוקה לא סובל מאשמה קשה עקב משאלות  □

.אלא מרגיש שהוא חי חיים חסרי משמעות, אסורות

המשך -מפרויד לקוהוט המשך -מפרויד לקוהוט



טיפול פסיכואנליטי-מפרויד לקוהוט

עבור פרויד ההעברה היא לב הטיפול האנליטי□

ההעברה הפכה גם לכלי אבחון של סוגי  □
פסיכופתולוגיה שונים הניתנים או לא ניתנים  

.לאנליזה

י הפיכת הקונפליקטים הלא "הריפוי בטיפול הוא ע□
.הכלי העיקרי הוא פירושים. מודעים למודעים

בפסיכולוגית העצמי הריפוי הוא דרך ריאקטיבציה  □
הכלים הם  . של תהליך ההתפתחות הנורמלי

.קבלה ופירושים באוירה של אמפטיה, הבנה



אדוארדו -תיאור מקרה

המוקדמות 20-הומוסקסואל בשנות ה□

לא מוצא . "תחושה עמומה של דיכאון: סיבת הפניה□
".את עצמו

,  לנהל, להיות מיליונר: אמביציות לא מציאותיות□
.למצוא גבר מושלם שיגרום לו להרגיש חזק

התכנסות וחוסר  , שבירות, אכזבות גרמו לריקנות□
.עינין בסביבה

פסח על אנשים שהראו בו ענין והוציאם מהלוח  □
בחיפושו אחר המלוכה, ללא כל סימפטיה



הטיפול באדוארדו

ניסיון מצד האנליטיקאית לשקף נתקל בהפסקה  □

נימוסית וחזרה למקום בו הפסיק

האנליטיקאית הרגישה שהיא בלתי נראית□

היתה מופתעת שנעשה מדוכא וכועס כאשר □

הודיעה על ביטול פגישה

אדוארדו חיפש אדם קשוב ומתענין שלא יפריע  □

וירגיע וכן קשר עם אדם אידיאלי וחזק שדרכו  

ירגיש חזק



הבנת המקרה

,  מנהל קשרים חברתיים, אדוארדו מחובר למציאות□
.ורבאלי מאד, מתפקד

אי אפשר להכניסו לתהליך טיפולי משמעותי לפי אמות  □
.המידה הקלאסיות המקובלות

,  יכול לשתף פעולה עם הדרישות הפרקטיות של הטיפול□
אך ההרגשה שאינו חדיר רגשית

תדמית שטחית  : לאדוארדו הפרעת אישיות נרציסיסטית□
שימוש לא  , רגישות לביקורת וזלזול,גרנדיוזיות, וחלקלקה

מובחן באנליטיקאי

להוציא את הליבידו  : התקווה לריפוי לפי הגישה הקלאסית□
.המושקע בעצמי מהעמדה הנרציסיסטית הגנתית



קונצפטים בסיסיים בפסיכולוגיית העצמי

היכולת לחוות את החוויה הפנימית של מישהו :אמפטיה
בטיפול אפשרי "  הסבר. "הידיעה מה השני צריך. אחר

ומשמעותו הבנה , לאחר התחברות אמפטית
.אינטלקטואלית ואפקטיבית של החומר שהפציינט מביא

הליבה של  "סטרוקטורה פסיכית המהווה את : עצמי
אגו וסופראגו  , העצמי אינו מחליף את האיד" האישיות

אלא מהווה סטרוקטורת  ”experience distant“שהן 
.”experience near“על שהיא 



המשך-קונצפטים בסיסיים

□selfobject :  אובייקט הנתפס כחלק מהעצמי או
פונקציה ההופכת לרפרזנטציה  . בשירות העצמי

מנטלית הנחוצה לצורך שמירה על ערך עצמי  
.ולכידות העצמי

□Transmuting internalization :  תהליך
הדרגתי שדרכו הנרציסיזם הראשוני הופך  

כך שהפונקציות של , טרנספורמציה ואינטרנליזציה
ההורה הופכות להיות חלק מהעצמי של הילד  

.ותורמות לתחושת עצמי קומפטנטית



התפתחות העצמי:
ניצני העצמי מתחילים  . התינוק נולד עם עצמי גרעיני□

בשלב זה יש לתינוק צרכים  . חודשים 18להתפתח בגיל 
נרציסיסטים בעלי עוצמה רבה שיש לספקם לצורך  

.התפתחות תקינה

קטבים של  3-מערכות של צרכים המתייחסות ל 3קיימות □
;The grandiose self :העצמי

The idealized parental imago;
Twinship

פולרי מתרחשת דרך -התפתחות העצמי הטרי□
selfobjectsהאינטראקציה של התינוק עם 

.י האידיאלים שלו"י שאיפותיו ומונחה ע"העצמי נדחף ע□



The Grandiose Self :  החלק של העצמי הזקוק לתגובות

הצורך להיות במרכז תשומת . מאשרות ומקבלות לגבי גדולתו

selfobjects-מה mirroring-צורך ב. הצורך במחמאות, הלב

הגרנדיוזיות הופכת לאמביציות בין השנה השניה לרביעית

The Idealized parental imago : החלק של העצמי העושה

הילד זקוק למקור של חוזק אליו . selfobjects-אידאליזציה של ה

כמו איום של פרגמנטציה , יוכל לפנות ולהתמזג בעת שיחוש חרדה

   idealized selfobject-במהלך השנים ה. עקב תחושת כישלון

.  יכול לעבור אינטרנליזציה ודרך זה הילד יגבש מטרות ואידיאלים

מטרות אידיאליות מופיעות בין השנה הרביעית לשישית

Twinship : מכונה גםalter-ego . חלק של העצמי המתייחס

.לצורך לחוות את האובייקט כדומה וכמשקף את העצמי הגרנדיוזי



התפתחות העצמי

  mirroring-מספקים את תגובות ה selfobjects-ה

.  הדרושות לצורך התפתחות העצמי idealizing-וה

הם צריכים להיות קשובים בצורה אמפטית לעולם  

  .הפנימי של הילד ולספק או לתסכל את המשאלה

קומבינציה משתנה זאת , optimal frustrationדרך   

של סיפוקים ותסכולים מאפשרת לתינוק לעבור מצרכים  

וביטויים ארכאים של אקסהיביציוניזם ואומניפוטנציה של  

האובייקט לרמות בשלות יותר של אמביציות בריאות  

מטרות  , ויכולת הנאה וסיפוק מחד והתפתחות ערכים

נשארים כל  selfobject -צרכי ה.וחוזק מופנמים מאידך

.החיים אך משתנים במהותם



צורות מותמרות של קונסטלציות  

הנרציסיזם הבוגר -נרציסיסטיות

ניסיון לברוא מחדש מושלמות -יצירתיות�

איסוף נתונים פסיכולוגים על אנשים     -אמפטיה�

לעומת המשגות מכניסטיות                    

מסוגלות האדם להכיר בסופיות קיומו ולפעול  �

.בהתאם לגילוי מכאיב זה   

מסייע להשיג שליטה על        -מסוגלות להומור�

תביעות העצמי הנרציסיסטי     

יכולת לגבור על הנרציסיזם ולקבל את   -תבונה�

האינטלקטואליות והרגשיות          , המגבלות הפיסיות



התפתחות פתולוגית של העצמי

ילד החווה כשלונות אמפטיים קשים באחד או יותר  □

יפתח הפרעה  , selfobject-מהסקטורים של צרכי ה

.בסטרוקטורה של העצמי

  -הפרעת אישיות נרציסיסטית: ההפרעה השכיחה ביותר□

פנטזיות  , חוסר יציבות ברגולציה של הדימוי העצמי

,  יחס לאחרים כאל אובייקטים מספקי צרכים, גרנדיוזיות

כשלונות  , ורגישות יתר לביקורת "מגיע לי"תחושת 

מידת הקיטוב בין האומניפוטנציה לחוסר ביטחון   .ואכזבות

.היא מדד לחומרת הפתולוגיה הנרציסיסטית



השלכות של חסרים בסיפוק הצרכים  

הנרציסיסטים

  Grandiose self-הסטרוקטורות הארכאיות של ה□

לא עוברות   idealized parental imago -וה

.טרנספורמציה לסטרוקטורות מפותחות יותר

פחד לאבד את תחושת . איום למבנה הנפשי□

.העצמי יגן על עצמו בכל מחיר. הזהות

חומרת הפתולוגיה יכולה להוות אינדיקציה לשלב □

.בו התפתחות העצמי נעצרה



סוגי הפרעות פסיכולוגיות

לא . לא מתאפשרת תפיסת עצמי: פסיכוזות□

-פרה"עצירה התפתחותית . מתאפשרת העברה

.אין אפשרות לטיפול פסיכולוגי". פסיכולוגית

קיים עצמי קוהסיבי אך חלש  : הפרעות אישיות□

.הנמצא בסכנת פרגמנטציות זמניות

ללא קשר לבעיות ביציבות  : פתולוגיה נוירוטית□

.בעיות בהגשמת אידיאלים אישיים. תפיסת העצמי



)קוהוט ווולף(סוגי פתולוגיות של העצמי 

נעשים  .  O.S-תגובות לא תואמות ולא מספיקות של ה□
צורך בריגושים דרך התנהגות  , אפטיים, משועממים

.התמכרויות וסטיות מיניות, מסוכנת

.  קשר דל עם המרחב והזמן–O.S-העדר תגובה כלל מה□
.סימפטומים גופניים. פרגמנטציה אפשרית

תגובות לא אמפטיות באופן קיצוני או לא מותאם לשלב  □
העדר הנאה מהצלחה בגלל פנטזיות  -ההתפתחותי

ארכאיות של גדלות

,  הצפת חרדה. חוסר יכולת לאפשר התמזגות מרגיעה□
.תחושות שליליות ופרנואידיות ביחס לאחרים



סוגי הפרעת אישיות נרציסיסטית

□ Mirror-hungry personality

□ Ideal-hungry personality

□ Alter-ego personality

□ Merger-hungry personality

□ Contact-shunning personality



התהליך הטיפולי

הטיפול מתמקד בחוויות הסובייקטיביות של הפציינט  □

.ובמשמעותן

.הטיפול מתייחס אל העצמי כסטרוקטורה עיקרית□

,  המטרה היא להגיע למידה רבה יותר של קוהסיביות□

.אוטנטיות ותחושת שלמות של העצמי, חיוניות

בטיפול קיים שימוש מרכזי באמפטיה ונעשית ריאקטיבציה  □

של המטופל הבאים לידי ביטוי   selfobject-של צרכי ה

.מסוג אחד או יותר selfobjectבהעברת 



המשך-התהליך הטיפולי

,  קבלה, פירושים אמפטיים: הכלים הטיפוליים□
.הסברים, הבנה

"  תסכול אופטימלי"הפציינט יחווה בטיפול □
".תגובתיות אופטימלית"ו

 transmuting internalizationתתאפשר □
.ופיתוח הפונקציות הפנימיות החסרות

 .mirroring s.o:סוגי העברה 3קיימים □
transference; idealizing s.o. trans.; 

twinship transference



הפירוש בטיפול לפי פסיכולוגית העצמי

האינטרפטציה האמפטית היא הכלי הבסיסי□

.הפירוש מכוון לצרכים והגנות□

הפציינט הוא המומחה הגדול ביותר לעצמו ולכן אין  □

.רואים בו מקור להתנגדות

.  הפציינט הוא שנותן אישור או אי אישור לפירושים□

.הפירושים תמיד טנטטיביים

כאשר הפציינט מרגיש מובן קצב חשיפת החומר  □

.יואץ



המשך -התהליך הטיפולי

האמונה הבסיסית היא היא שכל בני האדם שואפים  □

.לבריאות גם אם ההתנהגות שלהם פתולוגית

הפירושים אינם אמורים לתת לאדם הרגשה שהוא הרסני□

.שלילה וקונפרונטציה, אין מקום לשיפוט□

הקבלה היא של החוויה הפנימית ולא של ההתנהגות  □

.החיצונית

תגובות  , הקבלה מתבטאת בהאזנה אקטיבית□

.לתגובת הפציינט ברפלקטיביות ותשומת ל



י המטפל והמטופל של "ההבנה כוללת חיבור ע □

אינפורמציה משמעותית מבחינה רגשית לגבי  

המטופל אשר מאירה בהווה משהו על החוויה שלו  

.ההבנה מחזקת את הקבלה. שלא היה מחובר אליה

ההסבר הוא האספקט השלישי של הפירוש האמפטי  □

ההסבר מחבר את ההבנה  . ואינו תמיד הכרחי

.להתפתחות המוקדמת של הפצינט

experience-nearההתערבות האמפטית היא □



Zשתי האנליזות של מר 

גבר צעיר שגר עם אימו והגיע לאנליזה הראשונה בשנות  □
העשרים לחייו עקב תלונות סומטיות וקושי ליצור קשר עם  

.אשה

.  י אימו ולכן גרנדיוזי"פונק ע: מתוך העמדה הקלאסית□
רגרסיה לעמדה נרציסיסטית אינפנטילית כאשר אביו חזר  

"זכה באם"ו, 5בהיותו בן 

בטיפול הפציינט שכפל עמדה הגנתית בלתי בשלה  □
.בדרישה לשליטה מלאה

קוהוט הגיב בקונפרונטציות  של הגרנדיוזיות והפציינט  □
.הגיב בזעם



Zהאנליזה השניה של מר 

הפציינט עזב את בית אימו והתחיל  , שנות טיפול 4לאחר □
שנים לטיפול עם תחושת   5חזר לאחר . לצאת עם נשים

העדר סיפוק בחיי המין ובעבודה  , רדידות ביחסי הזוגיות
.ותחושות מועקה

הבנה מאוחרת שהויתור על ההגנה הנרציסיסטית חושפת  □
.לתחושה של פגימות והשפלה

קיים קיטוב בין תחושת עליונות לתחושות של התרסקות  □
.ונחיתות

נדרשת הרגשה טובה לגבי העצמי לצורך חיוניות ועושר  □
.בקשרים עם אחרים



!תודה על ההקשבה


