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אתאיבדנוואניבעליבה,37+3בשבועשקטהלידהעברתי2010בשנתיעל,אניהיי,

התינוקת שלנו איילת.

אם את קוראת את המדריך הזה, גם את עברת לידה שקטה או אובדן.

אני מצטערת על האובדן שלך.

כל התחושות שאת מרגישה עכשיו, אני זוכרת אותן היטב: פחד, כשלון, עצב אינסופי,

אכזבה, בדידות, כעס, תסכול… כל התחושות האלו הן טבעיות, הן ברורות, שכן עברת

חוויה קשה ומשמעותית. העיבוד של החוויה הזו מצריך זמן, חמלה עצמית וסבלנות.

חשוב לי לכתוב, שאני רואה את בן/בת הזוג כחלק בלתי נפרד מהחוויה, שכן גם הוא/היא

עברו אובדן.

לכל אחת ואחד דרך התמודדות אחרת, ופעמים רבות דרך זו תהיה שונה מהדרך או

החוויה שלך. זה בסדר, כל אחת מתמודד על פי יכולתו.

שמירה על ערוצי תקשורת פתוחים, לשתף ולדבר בתדירות גבוהה, זהו הבסיס, בעיניי,

להתמודדות הזוגית שלכם.

שלוש צלעות להתמודדות אחרי לידה שקטה:

ההתמודדות האישית שלך, של בן/בת הזוג, והתמודדות של הזוג ביחד.

חשוב לעבור כל תהליך בנפרד, כל אחת/אחד על פי הצרכים ומה שמתאים, וחשוב לעבור

זאת ביחד. מעבר לחיזוק הקשר, יש משהו בשותפות הגורל שמקשר ביניכם/ן והופך את

בני/בנות הזוג לשותפים/ות הטבעיים/ות גם להחלמה.



מטרת חוברת התמיכה
חשוב לי שתדעי שאת לא לבד.

תגלי עם הזמן עוד נשים (וגברים) שעברו את החוויה הקשה הזו, חלקן במעגלים קרובים

יותר ופחות, שמעולם לא ידעת שהן עברו את זה. תפגשי בדרך עוד נשים, יותר רחוקות,

שעברו לידה שקטה. למשל אותי.

חיפשתי ברשת אם יש טקסט כלשהו המתייחס לתקופה הראשונה אחרי לידה שקטה. לא

רק בעניין ההנצחה, לא רק בעניין קבורה, לא רק קבוצות בפייסבוק. טקסט שמדבר על

ההתמודדות בבית אחרי, מה ואיך אנחנו יכולות לעזור לעצמנו. לא מצאתי משהו אחד

שסיפק את מה שהיה לי בראש: חוברת תמיכה, וכשמה כן היא, עם מטרת תמיכה ברורה.

עם שיתוף מניסיון של מישהי שעברה את זה, עם התייחסויות לנקודות בצורה קצרה

יחסית (אם כי תגלי די מהר שיש לי הרבה מילים ואני לא מהססת להשתמש בהן), נקודות

רלבנטיות ברבדים השונים שבאים לידי ביטוי תחת הכותרת ״לידה שקטה״.

וכן, משהו עם נגיעות תקווה.

מאחר ולא מצאתי חוברת שכזו, והיה לי רעיון מאוד ברור בראש, החלטתי שהגיעה השעה

להעביר את העניין משלב הרעיון לשלב המעשי, והרי החוברת כאן לפניך.

חוברת תמיכה קצרה שתעזור לך, אני מקווה, בתקופה הראשונה לאחר הלידה.

כן, יש פה גם נגיעות לנושאים עתידיים, כי גם בשלבים הראשוניים וגם קצת אחרי, אנחנו

חושבות על העתיד. רציתי ליצור משהו קונקרטי שיוכל להעניק לך כמה כלים פרקטיים

להתמודדות שלך עכשיו, וגם בהמשך.

אחרי אובדן כזה, אנחנו מרגישות קצת לא בטוחות בעצמנו, וחוסר השליטה מאוד נוכח

בחיינו. עוד נדבר על חוסר שליטה, אבל אני רוצה להאיר בפנייך את העובדה, שלך יש מה



לעשות כדי לעזור לעצמך, כדי לחזור להרגיש שיש לך שליטה מסוימת במה שקורה איתך.

אנשי מקצוע, לא משנה מאיזה תחום, יכולים לעזור לך רבות, אבל גם את יכולה להיות

פעילה בכל הקשור למסע ההחלמה שלך, ולזה יש ערך גדול מאוד. הדרך, בעיניי, היא

באמצעות הכלים שאכתוב לך כאן. בנוסף, אחרי לידה שקטה אנחנו עדיין אחרי לידה.

לפעמים הסביבה נוטה לשכוח את זה, וגם אנחנו. אבל הגוף שלנו זוכר, ומבקש

התייחסות, גם לזה אתייחס.

אין דרך אחת להתמודדות עם האובדן, אך יש קווים כלליים שמשותפים לכל מי שעברה

(ועבר) חוויה שכזו. ישנם כלים מסוימים שעזרו לי בדרך שלי, ואני רוצה להציע לך אותם

כי אולי הם יוכלו להקל עליך בדרכך.

את מוזמנת לקחת רעיון אחד, שלושה או את כולם. העיקר שתדעי שאת לא לבד, ויש

דברים שאת יכולה ליישם במסגרת מסע ההחלמה שאותו תתחילי ממש עוד מעט (במידה

וטרם התחלת).

את כמובן מוזמנת ליצור איתי קשר במידה ותרצי, באמצעות האפשרויות הבאות:

yael.ernst@gmail.comמייל:

https://www.instagram.com/yaelernstאינסטגרם:

אתר המכיל גם את סיפור הלידה השקטה שלי ״לידה שקטה ואחריה״:

https://yaelernst.com

https://www.facebook.com/stillbirthandafterפייסבוק:

שימי לב:
החוברת מבוססת על ניסיוני האישי והמקצועי ואין לראות בה תחליף לסיוע ו/או טיפול

רפואי ו/או נפשי. חשוב מאוד לפנות לעזרה בהתאם לצורך.

mailto:yael.ernst@gmail.com
https://www.instagram.com/yaelernst
https://www.yaelernst.com
https://www.facebook.com/stillbirthandafter


אחרי לידה
אני יודעת שאת אחרי לידה שקטה, אבל את עדיין אחרי לידה.

לכן, חשוב שנדבר על כמה נקודות שראוי להתייחס גם אליהן:

להןשלוקחישיותר,להןשלוקח(יששבועות6עלעומדלידהמשכבמנוחה:●

פחות). הגוף עבר את הלידה, ומזכיר לנו את זה כל יום. לכן, חשוב לגייס את

האנשים שאת סומכת עליהם, שאת מרגישה הכי בנוח איתם, כדי שיעזרו לך

בדברים שצריך, כגון ניקיון הבית, בישולים, עזרה עם ילדים גדולים בהנחה ויש,

ועוד ועוד. לא להתבייש לבקש עזרה מהקרובים אלייך.

כשאני כותבת ״מנוחה״, אני מתכוונת לנסות לישון כמה שאפשר במהלך הלילה,

ולתפוס תנומות כאשר את מרגישה צורך בהן במהלך היום. אפשר גם פשוט להיות

במאוזן, ערה אך במנוחה. אפשר לשלב מדיטציה כמובן. חשוב לאפשר לעצמך את

המנוחה הזו עבור נפשך ועבור גופך כאחד.

לאחר לידה תפגשי מצבים שונים, אציין כאן כמה מצבים עיקריים:●

משנה צבע: הפרשה המופיעה לאחר לידה. ההפרשההפרשה וגינאלית דמית-

לאורך הזמן מאדום כהה לאדום חיוור יותר, לצבע ורדרד יותר, לאחר מכן תהפוך

להפרשה חומה, ואז הפרשה לבנה, עד שההפרשה נעלמת. הפרשה זו נמשכת

בדרך כלל עד שישה שבועות. מומלץ להשתמש בפדים, ואם הייתה לידה וגינאלית

(או התחלה של לידה כזו, לפני לידה שהסתיימה כלידה קיסרית), מומלץ להשתמש

בפדים עם מגנזיום.

לגודלה הרגיל: התכווצויות של הרחם כתוצאה מחזרההתכווצויות של הרחם-

מלוות בכאב באזור. הכאבים החזקים הם בדרך כלל ביומיים הראשונים אחרי

הלידה, ונמשכים בין ארבעה ימים לשבוע. ניתן להקל על הכאבים על ידי נטילת



ארניקה (תכשיר הומיאופתי) או תרופה להקלה על כאבים שכפי שהמליצו לך

בביה״ח או על ידי הרופא/ה שלך.

כאבים באזור: נשים שילדו לידה וגינאלית מרגישותכאבים באזור הפרינאום-

החתך בפרינאום, בין אם מדובר על חתך מכוון, על קרע או תפר. קחי בחשבון

שלוקח כשבועיים לתפרים להחלים, במהלכם התפרים מתמוססים. ניתן להקל על

כאבים על ידי נטילת ארניקה, על ידי שטיפות תדירות עם מים חמימים של האזור,

פדים עם מגנזיום עוזרים לקרר ולהרגיע את האזור, וניתן לטפטף תמציות שמני

קלנדולה ולבנדר לבקבוק מים עם שפריצר ולהתיז על האזור.

מרגישות כאבים באזור: נשים שילדו בלידה קיסריתכאבים באזור הצלקת בבטן-

החתך בבטן התחתונה. כמו עם כל ניתוח באזור הבטן, תרגישי קושי בקימה

ובהליכה, וקושי כשתנסי להתיישב. זה לוקח זמן, ותלמדי להשתמש הרבה עם

שרירי הידיים שעוזרים בכל הקשור להרמת הגוף בזמן ששרירי הבטן מחלימים

(כותבת לך את זה כבוגרת שתי לידות קיסריות). חשוב לשמור על התנועתיות

לאחר לידה קיסרית. ניתן להקל על ידי תרופות להקלה על כאבים כפי שימליצו לך

בביה״ח או על ידי הרופא/ה שלך.

גם אחרי לידה וגינאלית.: תופעה שיכולה להופיע אחרי לידה קיסרית אבלעצירות-

מומלץ לעקוב אחר היציאות, ובמידת הצורך ניתן להשרות שזיפים מיובשים ללילה,

לשתות את המיץ ולאכול את השזיפים. אם המצב אינו מוטב, כדאי להתייעץ עם

אנשי מקצוע כדי לעזור לך לפתור את העניין.

היום השלישי או: לאחר הלידה השדיים מתמלאים בחלב. באזורגודש בשדיים-

הרביעי, הגודש מורגש וכואב. לכן כדאי לבקש מבית החולים כדורים לייבוש חלב.

לעתים יש צורך בסיבוב נוסף (כך קרה לי, אך לעתים גם פעם אחת מספיקה),

תוכלי לבקש מרשם מהרופא/ה שלך.



חיזוק: אחת הדרכים הכי פשוטות לחיזוק, מעבר למנוחה, היא תזונה, ותכף ארחיב●

עליה. דרכים נוספות: לשוחח עם הקרובים והקרובות אליך יכול לחזק, לשתף את

החוויה שעברת ואת כל מה שאת מרגישה, לבכות ביחד (ולא רק לבד), להיות

ביחד. כל אלו בעלי יכולת להקל עליך ובסופו של דבר גם לחזק אותך ולהפיג את

הבדידות.

טיפולים: אך ורק כשתרגישי שאת יכולה, התחילי לחפש ולמצוא את הטיפולים●

הלידהלאחרשבועות3עלייהחביבלפסיכולוגחזרתילמשלאניעבורך.הנכונים

השקטה, זה הרגיש לי נכון והתאים לי מאוד. יש מגוון רחב של אפשרויות

לטיפולים: פסיכולוגיה, רפואה סינית, קבוצות תמיכה, עולם הרפואה המשלימה

מציע המון אפשרויות כגון שיאצו, רפלקסולוגיה ועוד ועוד. מיצאי את מה שמתאים

לך, אל תישארי לבד עם החוויה וההתמודדות איתה.

המצב הרגשי
המצב הרגשי לאחר לידה שקטה הוא מורכב מרגשות שונים, חלקם יכולים להיות קשים

עבורנו להכלה. זוהי חוויה קשה, העובדה שבמקום בו נוצרים חיים, לפעמים שם גם

נגמרים החיים. הרעיון קשה, אבל לחוות את זה זו טלטלה ברמות הכי עמוקות שקיימות

בנו. ושתינו יודעות, שמדובר על חוויה שאינה ממש מדוברת. אף אחד לא דיבר איתי על

האפשרות הזו לפני שחוויתי אותה. הקושי להתמודד עם האובדן קשה בהגדרה, אך

לעתים קרובות יהיה קשה יותר, החברה לא תמיד מכירה באובדן הזה. משפטים שונים

שאנשים בוחרים לומר לנו מוכיח זאת. משפט שנאמר לי כשעה לאחר שהודיעו לי שאיילת

שלי נפטרה בתוך הרחם שלי היה ״אל תדאגי, עוד מעט יהיה לך עוד אחד״. איך אפשר

בכלל להתייחס למשפט כזה ללא כעס וזעם?



כיאה לתהליך אבל, זה הזמן לבכות ולהתאבל על האובדן שעברת.

זה אובדן קשה, וחווית הלידה השקטה עצמה גם יכולה להיות קשה מאוד לעיכול, ויש

צורך, כאמור, בזמן, חמלה עצמית וסבלנות. הימים הראשונים הם לחלוטין בגדר שבעה

לכל דבר ועניין. נכון, לא יושבים שבעה אחרי לידה שקטה, אבל אני זוכרת את עצמי

מרגישה הבדל בבוקר היום השביעי. קמתי בבוקר, והרגשתי פתאום קצת שונה עם כל

החוויה, כאילו משהו קטן השתנה בתוכי, את מכירה את התחושה? אמרתי את זה לבעלי,

והוא אמר שגם הוא מרגיש כך. לכן הסתכלתי ביומן והנה, עברו שבעה ימים. אז הטקס

איננו, אך התחושות קיימות.

הדמעות באות לאורך הזמן בתדירות שונה. הרבה דמעות. בכי הוא, הרבה פעמים,

האפשרות היחידה להוציא את סערת הרגשות המתחוללת בתוכך. וזה בסדר, זה בדיוק

הזמן. ולפעמים צריך לבכות לבד, ולפעמים עם בן/בת הזוג, ולפעמים עם משפחה,

ולפעמים עם חברות.

לפעמים גם לא תרצי לבכות. זה גם בסדר.

יהיו אנשים סביבנו שיעטפו אותנו, אבל יהיו גם את אלה שלא ידעו כל כך מה להגיד, או

מה לעשות. והם יתרחקו. הם לא יודעים איך לנהוג, לנו אין כוח לומר את הדברים,

והריחוק נוצר ולפעמים הוא גם הולך ומעמיק. יש גם פעמים שיהיה ניתן להתגבר על

הריחוק, לדבר על הדברים ולחזור להיות בקשר. כל הדברים האלו הם טבעיים, וזה

בסדר.

זו תהיה נקודה שתוכל לעזור להבהיר מי הם עוגני התמיכה שלך: בן/בת זוג,

חברות, משפחה (כמובן, שהטיפולים שתבחרי יהיו גם הם עוגן תמיכה חשוב למסע

ההחלמה שלך), אנשים שילכו איתך לאורך הדרך.



הטיפולים כפי שהזכרתי קודם, יגיעו כשאת תרגישי שאת מוכנה להתחיל את תהליך

השיקום וההחלמה שלך.

מבחינת הרפואה הסינית אני יכולה לספר לך, שאנחנו רואות נתק בין הלב והרחם, נתק

שנוצר כתוצאה מהחוויה הקשה הזו. החיבור בין השניים הוא חיוני לחיי האישה, בכל

הרבדים, ולכן חשוב לחדש את הקשר והתקשורת בין השניים.



תזונה
עולם התזונה הוא אדיר וחובק אפשרויות רבות.

המיקוד כעת, אני מזכירה, הוא חיזוק והזנת הגוף (והנפש) לאחר לידה, ועל כן ההמלצות

הבאות:

הרבי בשתיית מים. זה חיוני תמיד, וגם עכשיו.●

איכלי לפחות ארוחה אחת מבושלת וחמה ביום. מערכת העיכול זקוקה לחום על●

מנת לפעול בצורה טובה. בנוסף, אוכל מבושל מתעכל בצורה קלה יותר במערכת

ולכן מרקים ותבשילים שעומדים על האש או בתנור לאורך זמן רב יתאימו פה

מאוד. השילוב יקל על על הקיבה, לא יכביד וישפר את תפקודה של המערכת כולה.

כדי להמשיך ולהקל על מערכת העיכול, מומלץ לאכול ארוחות קטנות יותר, כמה●

פעמים ביום, ולהקפיד על אוכל מבושל או מאודה.

על פי הרפואה הסינית, הירקות הבאים מחזקים את מערכת העיכול (בראיה סינית●

נדבר על חיזוק הצ׳י [אנרגיה בגוף], וחיזוק דם [אספקט סיני, לאו דווקא החומר

המוכר לנו] ). לכן מומלצים בתקופה זו: בטטה, טחינה, משמש, אבוקדו, תמר, גזר,

קישוא, דלעת, דלעת ערמונים, מרקים (מרק עצמות, מרק ירקות, מרק עוף, מרק

כתום), מג׳דרה, שיבולת שועל (דייסה), פטריות שיטאקה, בזיליקום, ג׳ינג׳ר,

קינמון, רוזמרין, חילבה, שמיר, אגוז מוסקט, טימין, שום, סלק אדום, שעועית,

ביצים וכל העלים הירוקים, אוכמניות, פטל שחור, פטל אדום, דגים וצימוקים.

מומלץ להימנע ממוצרים המכילים קפאין, עישון, צריכה אלכוהול ורמות גבוהות של

סוכר. (מצורף כנספח קובץ שתוכלי להדפיס ולשמור במקום זמין, אם תרצי)



ועכשיו, משכתבתי את הסעיף פה מעל, אני מרגישה שחשוב להדגיש, שאם יש●

אוכל שאת אוהבת, שמנחם אותך, נכון יהיה למצוא את הדרך לשלב אותו בתזונה

שלך. :)

לא הצליח לך יום אחד לאכול כמו שרצית? לא נורא, נסי שוב למחרת. ככה פשוט, בלי

לחץ, בלי רגשות אשמה.

כלים פרקטים עבורך, במסע ההחלמה שלך
הימים שלנו עמוסים וקשים. אנחנו מתמודדות (ומתמודדים) עם שאלות, אנשים שלא ידעו

מה קרה, מתמודדות עם האובדן, האבל, הכאב הפרטי והזוגי (למי שבזוגיות).

במקביל, אנחנו גם עוברות החלמה מלידה, תחושות מאוד עוצמתיות כמו פחד, כעס,

עצב, בדידות, קנאה בנשים אחרות עם תינוקות, הימנעות ממפגשים חברתיים והימנעות

בכלל ועוד ועוד. חלק מהתחושות יהיו לנו חדשות לגמרי, כאלו שמעולם לא התמודדנו

איתן. יש נשים שחוששות לנהוג, לא רוצות לחזור לעבודה, עושות שינוי גדול מבחינת

הקריירה בעקבות הלידה השקטה וכיו״ב.

אני חושבת שזו ההזדמנות ליישם חמלה עצמית כחלק מתהליך הריפוי. זה הזמן להיות

יותר רכה ולקבל את הדברים בצורה פחות נוקשה, להיות מוכנה לתת אהבה לעצמך

בתהליך ההחלמה ובשגרת החירום בה את נמצאת. חמלה כלפי עצמנו מרככת במשהו

את המפגש עם המציאות היומיומית שיכולה להיחוות כמאיימת, קשה ולעיתים בלתי

מתפשרת.



זוהי תקופה לא פשוטה, שימי לב שאת מקבלת תמיכה מכל כיוון שאת חושבת שיכול

לעזור לך.

ואת יכולה לעזור לעצמך, למשל תוך שימוש באסטרטגית יום ביומו.

אסטרטגית יום ביומו
אסטרטגית יום ביומו יכולה להתאים לתקופה זו של העיבוד ראשוני של חווית הלידה

השקטה (היא יכולה כמובן להתאים בתקופות קשות אחרות, אם זה עוזר לך, מה טוב).

הרעיון הוא פשוט:

לפרק את השבועות והחודשים לימים בודדים. בכל בוקר, אני עומדת מול היום אותו

התחלתי. לא מסתכלת אחורה, ולא מסתכלת קדימה (אלא אם כן אני צריכה לקבוע

פגישה למשל). המיקוד שלי הוא פה, כאן ועכשיו.

רעיון פשוט, יישום קשה. אני מסכימה.

אבל זה אפשרי.

כל יום נשים לב שאנחנו ממוקדות ליום הזה שהתחיל כעת, ועושות בו את מיטב יכולתנו.

מיטב יכולתנו משתנה מזמן לזמן, וזה בסדר. אסטרטגית יום ביומו אינה שיפוטית, ונועדה

אך ורק לפשט עבורנו תקופה קשה ועצובה, כדי שיהיה לנו יותר קל להכיל אותה.

כל יום הוא בבחינת ניסיון נוסף לעשות את הדברים כמו שנרצה, כמו שנחשוב שנכון

לעשות. בכל יום נבחר מחדש בחיים, בין אם בלי מילים בלב או בקול רם, ובין אם

בפעולות שיוכיחו את כוונתנו.

את אסטרטגית יום ביומו נוכל להטמיע בשגרת החירום שאנחנו בונות לעצמנו.



שגרת חירום
שגרת חירום, אם מיושמת באופן מודע ואם לא, נכנסת לפעולה כאשר אנחנו נמצאות אל

מול כל מצב שהוא חריג מהשגרה שלנו באופן ברור ומובהק.

כל חוויה קשה יכולה להביא איתה איזושהי שגרת חירום. אפשר גם לקרוא לשגרה זו

בשם אחר. העיקר הוא, יצירת שיגרה מותאמת לתקופה שאנו נמצאות בה כעת, ותתאים

לנו, כדי שנוכל לתפקד במסגרתה עד כמה שניתן.

במסגרת שגרת החירום שאת בונה לך, את חושבת ומיישמת את הדברים שאת חושבת

שיעזרו לך במהלך התקופה הקרובה: האנשים שאת מעוניינת להיפגש איתם, מפגשים

במסגרות הטיפוליות שתומכות בך בתקופה הזו, הפעולות הספורות שאת צריכה לעשות

באותו יום, הגדלה איטית של מספר הפעולות האלה, הורדת משימות לפי צורך שמתעורר

בך…. הכל מותאם לך באופן מלא.

אני ממליצה לחלק את היום לבוקר, צהרים וערב, ולהתחיל את שגרת החירום עם עד

שלוש משימות ליום, שזה יכול לכלול לאכול ארוחה מבושלת חמה ביום, ולהתלבש כשאת

קמה.

נכון בעיניי שההתחלה תהיה בצעדים קטנים, כי לא צריך יותר מזה כאשר אנחנו בתקופה

של אבל ויגון שעוטפים אותנו מכל עבר.

אם נוח לך לרשום, מצורף כנספח עמוד לשגרת חירום אותו את מוזמנת להדפיס.



אסטרטגית יום ביומו + שגרת חירום
שני כלים אלו משתלבים יחד ויכולים להועיל לנו בדרך.

כלים אלו אינם מפחיתים מהכאב, מהבכי ומהאובדן. אלו נשארים לתקופה, אך מדי פעם,

את תראי שהם קצת שונים בנוכחותם, בעוצמתם, ובאופן בו הם באים לידי ביטוי.

הכלים האלה עוזרים לנו למסגר את הימים מעבר ליום ולילה, עוזרים לנו להרגיש שאנו

מכניסות קצת שפיות לימים הארוכים שעוברים עלינו, ועוזרים לנו במקומות הכי שחורים,

כשאנחנו ענן קודר ואין לנו אפשרות בכלל לחשוב מה קורה איתנו עכשיו.

דוגמאות למשימות שניתן להכניס לשגרת חירום:

להתלבש

לאכול ארוחת בוקר

לדבר עם חברה/בת משפחה קרובה

לצאת מתחת לבניין/גינה כדי לשאוף אוויר ולראות צבעים

להסתרק

להתאפר

להתחיל סדרה חדשה בטלוויזיה או סדרה שתמיד עושה טוב בלב מחדש

לנסוע לים, לטייל קצת על החוף

כתיבה

בשלבים מתקדמים יותר, ועל פי מצבך הבריאותי והגופני, ניתן כמובן להכניס פעילות

גופנית.

הרעיון מאחורי שני אלו הוא חשוב ובעל משמעות גדולה:

האחריות לבריאות שלך נמצאת בידיים שלך.



כן, גם כשאת שבורה, והלב מנותץ לכל עבר.

האחריות לבריאות שלך נמצאת בידיים שלך.

כתבתי את המשפט פעמיים ברצף, שורה אחרי שורה, כדי להבהיר את הנקודה.

נשמע קצת מובן מאליו נכון? אז מסתבר, שלא כולן חושבות ככה.

האחריות היא בידינו. אנחנו בוחרות את אנשי המקצוע הטובים והמתאימים לנו, אנחנו

בודקות וחוקרות את האפשרויות הקיימות, מתנסות ומחליטות מה נכון ומה פחות מתאים.

אנחנו. אחריותם של אנשי המקצוע לבצע את תפקידם בצורה הטובה ביותר, אבל

האחריות שלנו היא למצוא אותם ולפנות אליהם.

במקביל, אנחנו יכולות להיות פעילות מאוד בתהליך הזה שאנחנו עוברות. אנחנו יכולות

לשים לב מה אנחנו אוכלות (כדי לחזק את עצמנו), לפעילות הגופנית שאנחנו עושות,

להתמדה שלנו בטיפולים שבחרנו לעצמנו, ההבנה שאין פתרונות קסם, ויש תהליך,

תהליך שלוקח את הזמן שהוא לוקח, ועם כל אחת זה אחרת.

במסגרת התהליך דברים שהתאימו בעבר פתאום עכשיו פחות יושבים לנו טוב, חברות

וחברים מתקרבים ומתרחקים באופן טבעי במהלך החיים, וגם במסגרת תהליך החלמה.

לפעמים הם אמרו משהו לא במקום, לפעמים זו תחושה של ריחוק שקיימת שנים ולאחר

אירוע כזה שעברנו, אנחנו מרגישות שיש תוקף גדול יותר לניתוק הקשר.

יש עליות וירידות במסגרת תהליך, ומילת המפתח היא סבלנות.

זה קשה לפעמים. אני יודעת, וזוכרת היטב.

זה הכל חלק ממסע ההחלמה שלך.



כמה מילים על שליטה
אני רוצה להגיד משהו ברזולוציה רחבה יותר, בנושא שליטה.

 אני לא יכולה לשלוט בכל.  למעשה, יש לי שליטה על חלק קטן מאוד בכל הסיפור.

 בחיים שאחרי חוויה כזו קשה ועמוקה, אין לי אפשרות לשלוט בדברים (שזה בלתי נסבל),

ויכול להיות שיקרה משהו רע.  אבל באותה מידה בדיוק, יכול להיות שהכל יהיה בסדר,

כן? חשוב שנזכור את הנקודה המהותית הזו.

אז אני יכולה להיערך כמה שאני רק רוצה. ואני יכולה לחשוב על הרבה מאוד נקודות

נושאים שקשורים להמשך הדרך, אחרי הלידה השקטה. עדיין אני צריכה להכיר בעובדה

שאני לא יכולה לשלוט על הכל.  אני פשוט לא יכולה.  זה לא משהו שייאמר לגנותי. פשוט

כך עובד העולם.

במקביל, אנחנו חיות בתקופה מדהימה מבחינת התקדמות והיכולות של הרפואה

המודרנית, שאפילו פתחה דלת בבתי החולים עצמם (וקופות החולים) לאפשרות של

הרפואה הסינית, מתוך הבנה שיש בה מתן עזרה אמיתית לנשים וגברים כאחד,

בתחומים שונים של הרפואה.

היכולות של הרפואה המערבית לבדוק ולעזור לוודא הריון תקין לעוברים בריאים היא

מדהימה. אך גם לה אין שליטה על הכל, ולראיה, עדיין ישנם אובדני הריון מכל הסוגים.

אנחנו חיות בחברה שזקוקה ליכולת ולרעיון של שליטה.

אבל הלכה למעשה, השליטה שלנו, של אנשי המקצוע שילוו אותנו בדרך, של עולם

הרפואה, היא מוגבלת. עוד הוכחה היא העובדה, שלאחר ניתוח לאחר המוות של

התינוקת שלי איילת, לא מצאו כלום. כל המערכות היו תקינות, הכל היה תקין. הכל חוץ

מהפרט הקטן הזה שלא היה לה, רוח חיים.



לפעמים לא נדע מה קורה, ולפעמים אף אחד לא ידע לומר לנו מה קרה. זה לא אומר

שאין סיבה, זה רק אומר שאנחנו לא יודעות אותה.

יש אנשים שהצורך בשליטה בסיטואציה הוא בבחינת רעיון בסיסי לחיים. בינינו, אני

חושבת שרובנו כאלה. לא מתוך מחשבה של עליונות כזו או אחרת, אלא פשוט כך לימדו

אותנו: תעשי הכי טוב שלך ותצליחי.

אנחנו כבר יודעות שזה לא ככה, נכון?

ואז המרחק בין העובדה שלא הצלחתי להאשמה עצמית קצר מאוד. ורגשות אשמה הם

רגשות שמאוד קשה לעבוד מולם.

אך המצב הוא הרבה יותר מורכב מהמשוואה הפשוטה הזו.

הנה לנו דוגמה מצוינת: לידה שקטה.

עשינו את כל מה שיכולנו. אין לי ספק שאת עשית כל מה שיכולת כדי שההריון יעבור

בשלום, ובסופו תחבקי את התינוקת או התינוק שלך.

אבל זה לא קרה.

ובאותה מידה שאין לי ספק שעשית כל מה שיכולת כדי לעבור הריון ולידה בשלום, אין לי

ספק שמה שקרה אינו באשמתך.

אין לי ספק שזו אינה אשמתך.

זה קשה לשחרר את רעיון השליטה. רעיון השליטה נטוע חזק בחברה, וגם בנו.

כאמא, כאישה, כבת זוג, אני מוצאת את עצמי מתמודדת עם זה שוב ושוב.

אבל זו האמת. הרבה מאוד דברים פשוט אינם בשליטה שלי. וזה מפחיד.

אבל, את יודעת, לפעמים זו מחשבה שמנחמת אותי.



המונח ״ממשיכות הלאה״
כשהמשפט הזה יגיע אליך, לא משנה אם מישהו אמר לך אותו או שאמרת לעצמך, אני

מבקשת ממך בכל לשון של בקשה:

קחי את המשפט, גלגלי אותו היטב,

וזרקי אותו לפח.

כל חוויה שפוקדת אותנו בחיים עוברת עיבוד ואז משתלבת בחיינו באופן כזה או אחר.

בטח ובטח חוויות גדולות ומשמעותיות כמו לידה שקטה.

אנחנו לא ״ממשיכות הלאה״ מאף אחת מהחוויות האלה. הן ממשיכות איתנו. אבל אחרי

עיבוד, החוויה הופכת להיות חלק ממה שמרכיב אותנו. והדבר הזה לוקח זמן.

החוויה והשלכותיה לא יובילו אותנו בחיים, זו המטרה של מסע ההחלמה. אבל היא תהיה

חלק ממי שאנחנו.

אנחנו לא ״ממשיכות הלאה״ מחוויות קשות. אנחנו לומדות לחיות איתן.

זהו משפט מטעה שבעיניי עלול לעכב התמודדות והחלמה, ולכן ממליצה לא לאמץ אותו.

משפט נוסף שאפשר לזרוק לפח הוא ״הזמן עושה את שלו״.

לא.

אנחנו עושות את שלנו, בעוד הזמן מאפשר לנו את הזמן לעשות את שלנו.

ישנם כמובן משפטים נוספים שכדאי לא לאפשר להם להגיע ללב שלנו.



יש לך בחירה. במה את בוחרת?

"I have both darkness and light inside me. I choose to be in the light"
~Alan Cumming

לאורך חיינו נחזור להתמודד עם החוויות המשמעותיות שעברנו, בדרך כזו או

אחרת. בתום תקופת האבל, כשאנחנו מתחילות לחזור ליום-יום שלנו, על כל השינויים

שחלו בהם, עם הלידה השקטה כחלק מאיתנו, אנחנו צריכות לבחור:

האם אנחנו נשאבות לאובדן ולאבל עליו, האם אנחנו בוחרות לתת לפחדים וחרדות

להוביל את החיים שלנו?

או לחילופין, האם אנחנו בוחרות כל יום מחדש ברצון לחיות חיים מלאים, עם שמחה

אמיתית ושלמה, עם אהבה, צחוק, כל הדברים שעושים לנו טוב?

זו בחירה כל יום מחדש, עד שלאחר תקופה, נשים לב שהבחירה נעשית באופן טבעי.

בעיניי, הכוח היחיד שיכול לעמוד מול המוות הוא החיים, לחיות היטב, כפי שאנחנו

מייחלות ורוצות עבור עצמנו.

אל תפחדי לבחור בחיים.

פחד, חרדה, אובדן, עצב…. כל אלו תחושות מובנות לאחר לידה שקטה, אך הן בעייתיות

כאשר הן מובילות אותנו בחיים. לחיות דרך הרגשות האלה היא משמעותית פחות טובה

לנו. לפעמים אפשרות זו קלה יותר, אבל לא תמיד מה שקל הוא מה שנכון עבורנו.



מחשבות לפני סיום
לידה שקטה היא חוויה שלימדה אותי עצב עמוק ומהותי מהו.

עברתי חוויות עצובות אחרות, אך ללא ספק, הלידה השקטה השאירה בי חותם עמוק של

עצב.

זה הולך ומשתפר, אני מבטיחה.

העצב משתנה, והתהליך שעברתי עזר להתמודד עם כל התחושות הקשות שליוו אותי.

העובדה שבחרתי להמשיך, לעבור תהליך עיבוד של החווייה הקשה הזו על כל מה שהיא

הכניסה לחיי ולחיי הזוגיות שלי, העובדה שהחלטתי לנסות שוב הריון ולידה; עובדות אלו

אינן מעידות ששכחתי או שאיני אוהבת את איילת היפה שלי.

אני חושבת שהדרך בה בחרתי מעידה על הבנה עמוקה שלי את עצמי, של מה שאני

רוצה עבור עצמי ועבור משפחתי. הבנה זו הולידה את הבחירה שלי בחיים, בשמחה, כל

הדברים שדיברנו עליהם לפני עמוד או שניים.

אני מקווה שהצלחתי לתת לך רעיונות להתמודדות עם התקופה בה את נמצאת.

כתבתי בתחילת החוברת וחוזרת על זה גם פה: את מוזמנת ליצור איתי קשר עם כל

תהיה מחשבה.

שלך,

יעל



מקורות מידע
אתר סינית: על דמעות שמחה ודמעות עצב מאת רויטל כרם

מיכל שלזינגר: טיפול לאחר לידה ברפואה סינית
גדולה- רוית שטרן גינת

קבוצות בפייסבוק
חיבוק בשקט- תמיכה לנשים אחרי לידה שקטה

לידה שקטה- בכי ההורים- תמיכה
(שימי לב: הקבוצות מופיעות כאן לאור היכרותי עימן. יש עוד קבוצות שיכולות לבוא

בחשבון, גם באנגלית, אך אני לא פעילה בהן ולכן לא יכולה להעיד עליהן לכאן או לכאן).

קראו, העירו והאירו (ותודה על כך!)
מאיה גרונר-שמאי טיפול באמצעות אומנות חזותית

מיכאל ליטבק

אורן רחמני

יעל ססלוב-שני

ישנם סרטים, אתרים וספרים רבים בנושא לידה שקטה, אליהם תוכלי להגיע באמצעות

חיפוש בגוגל.

https://www.sinit.co.il/2012/06/06/%D7%A2%D7%9C-%D7%93%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%94-%D7%95%D7%93%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A6%D7%91/
https://healthyu.co.il/postpartum/
https://gdoula.co.il/%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%91-%d7%9c%d7%99%d7%93%d7%94/
https://www.facebook.com/groups/hibukbasheket/
https://www.facebook.com/groups/557104074387551/
https://www.yahat.org/therapists/info.aspx?id=922





