
  יפרק שנ

  עצמי-אגו והתפתחות יחסי ערכת היחסים הראשוניתמ

  

ממש כפי , עצמי תלויים בהזנה הרגשית שמספקת האם- ההתפתחות הנפשית של הילד ויחסי אגו
היחסים הראשוניים מספקים , בהקשר זה. שהתפתחותו הפיזית תלויה בהזנה הניתנת על ידה

  .לילד ארבעה סוגי התנסות חשובים

מייצגת את  מערכת היחסים הראשונית, יוצרים זהות בלתי מובחנת הילד והאם עדייןבשלב בו 
-היחסים הראשוניים הם הבסיס האונטוגנטי להיות. ולעולם זולתל, Self-ל, קשר הילד לגופו

  .בעולם-ביחד ולהיות-להיות, עצמי- עם-להיות, גופי-בתוך

 עצמיה שבה, העוברות שמחוץ לרחםבתקופת היחסים הראשונית מערכת , כפי שראינו
רך  הילד מגולם במיכל .נעדר מתח עדן-היא כעין מצב גן, ד עדיין נמצא באםהמוחצן של היל

קיומו הטבעי קשור בשינה ובשלווה כמעט כמו . גוף ועצמי כאחת, עולם, ומכיל המייצג אם
והכלה מלאה  ביטחון, חמימות, שובע: הסמליות הקשורה לשלב הזה הינה. חמיבשלב הר

  .במיכל האימהי המגונן

על , מיד כמעט, סתות ומפוצותמוּו ,רטיבות וכאב, קור, כמו רעב, הפרעות המעוררות את האגו
 גופני-עצמיו זולת-שינה שלווה והזהות של עולם, כך שביטחון, האם המייצגת את העצמיידי 

  .משוקמים תמיד

פסיכית של הילד הינה בעלת חשיבות -התייחסותה של האם לאחדות הביו- יאותה או התייחס
משום , אלא גם להיווצרות המוקדמת של אגו ילדי, ילד- לא רק עבור אחדות אם, מכרעת

, רוך. בחוויות הגוף החיוביות והשליליות קשורות שהתודעה העצמאית של הילד ותגובות האגו
לתחושת הביטחון  ,ילד עצמאיחות תשור המוקדם החיוני להתפע ועונג תורמים לאישוב

ולתחושת ביטחון שהינם הבסיס ההכרחי להתנהגות חברתית חיובית , ולתחושת היותו רצוי
והוא בא לידי  ,לאוכל הינו הבסיסי ביותר מבין כל הדחפים הדחף לקיום כמו הדחף. בעולם

יצר אבל אצל בני האדם לא ניתן להפריד בין . סות הגופניתביטוי באופן טבעי בשליטת ההתנ
הפועלים מההתפתחות המוקדמת ביותר של , ים עם האםיי לבין היחסים הראשונעצמ-שימור

  .זולתל ויחסעל ו זםהאוטומורפיהאדם על 

רבה כלפי  אשר מראשיתו מכוון כמות ליבידו, עצמי כלול באוטומורפיזם-יצר שימור
מכּוון נעשה  ככל שהאגו הופך לעצמאי כך האוטומורפיזם. לדההתפתחות העצמאית של הי

שיווי המשקל . נטייה פתולוגיתעל  ועוד פחות מכך, יתותנטייה ילדואינו מעיד על , להתפתחות
הצטרפו ליצירת אגו  י האגולפני שהחלקים וגרעינ, המאפיין את היחסים הראשוניים התקינים

  . ממנו תתפתח האישיות הבריאה, הפורה בין האני לזולת כבר מכיל בתוכו את המתח, מודע

יות המטבולית של השלב האורובורי ועל הסמל גופני-עצמיעל חשיבות  1דיברנו במקום אחר
ששלב התפתחותי , הצבענו על כךוכן . לוגיה ובטקסיםבמיתו, יטיביתבפסיכולוגיה הפרימ

התפתחות במישור (השלב האונטוגנטי תואם את  זה) התפתחות במישור השבטי( פילוגנטי
הוא הסמכות , פסיכית שלמה-אותה אחדות ביו, גופני-עצמי. של הילדות המוקדמת) האישי

- את ההתפתחות הביו תבלעדיגופני מכוון כמעט -עצמי. המווסתת הפועלת למען השלמות
כפי , בתקופה מוקדמת זו. ארכיטיפ- הכוללת את התקדמותו דרך שלבים תלויי, פסיכית של הילד

, הגופני של הילדSelf -המשלימה את  התייחסותיSelf -כ, מוחצן Self-האם כ ,שראינו
  .ובחניםעדיין בלתי מ הינם, המאפיינת את היחסים הראשונייםבמציאות האחדותית ש
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האישי , דילהתמקם בהדרגה בגופו הייחו אחד הקשיים העיקריים בהתפתחות הוא שעל האגו
מסביר את החשיבות , של הילד עם התפתחות האגו תהליך זה שמתרחש בד בבד. של הילד

  . דותשל הילבשלב המוקדם  יה גופניתחוולכל  ת שישהמיוחד

ו משיג הילד השלמת ועם , הילדאל אם מה עצמיהשל מתחיל תהליך מעבר במקביל 
 2.אחדותי הילד האנושי נולד באמתבהיווצרות זו של עצמי . בצורתה המוקדמת, אוטונומיה

של הילד  ברמת הגוף, אם לא כולה, מתרחשת ברובה הילדביחסים הראשוניים התנסותו של 
, צעקה, נשימה: תואקטיבימוקדים של התנסויות  םינההיסודיים הגוף  ן תפקודילכ. של האםו

פני הגוף . מנוקה ורחוץ,  מלוטף, להיות מחומם: תופסיביו, עשיית צרכים, השתנה, עהבלי
עם עצמו והתנסויות הילד עם של  תהעיקרי את הזירה םוויהמ שלוהאזורים הארוגניים ו

עם העולם  מגעבהתינוק  דרכו באש, העור. כל דרך עורוחווה את הכלומר התינוק  ,האחרים
 עם האזור האוראלי, הרגישה מערכת העיכולו. החיצוני שדה התנסותו בעולםהינו  ,החיצוני
, אזורי סף אלה. הפנימית מהווה את שדה ההתנסות, הפולט ילראאורט-אנאליהאזור ההקולט ו

הם במידה ל והילד נעשה ער, הינם פעילים מאד, םבין החוץ לבין הפניפין שדרכם נעשים החילו
וכנגד העונג ההזנתי התואם את , מתרכזת בגוף השלםתחושת העונג הכללית ש על רקע. רבה

אזורי הגוף , שובע הדומה לאורגזמה שמקורה בהזנההדחף ההזנתי ומעניק לגוף כולו תחושת 
  . סות מסוימותנקודות התננעשים מובחנים בהדרגה כ

דחף הי ועל ידי עצמ-יצר שימורנשלט הילד על ידי  ותפתחותהשל  ןהראשו בשלבמאחר ש
, ממנו נבנה הגוף ישהינה לא רק חומר מוחש, ההזנה ותהדגש הוא על סמלי, להתפתחות עצמית

שר יותר מאינה האם ה חלבמשמעות , כך. הגברת החייםוחיים -שמחת, גם מסמלת חייםאלא 
כמו כן . הטובה ארכיטיפ האם הגדולהלוהוא זהה  סמל לעולם אוהדהוא  החלב. מוחשיתהזנה 

, הגנה, חום, ביטחון, הרוויה, הזנה שהיא תהחיובי אחדות הדואליתת המהואת החלב מסמל 
 ,שרות לנוח ולישוןהאפ, נוחות-איעל התגברות על כאב ו, השתייכות, לבד-להיות-לא, עונג

  .כשלמות בבית בעולם ובחיים-היותלהתחושה של ו

 בהדגישו את האזורים האוראלי, הכניסה והיציאה, ת מערכת ההזנהחשיבוהכיר ב פרויד
את מערך הדחפים הקשור אך צמצומו את התיאוריה לאזורים ארוגניים והסברו , והאנאלי

הקשר  רק כאשר מתברר. מינית הוכחו כלא מדויקים לב מוקדם של התפתחותכש לאזורים אלה
הקשר נעשה מובן גם , לבין הסמליות התואמת, יכית המיוחדת לאדםפס-בין ההתפתחות הביו

  .והעצמי מאידך האגו התפתחותיפ מחד לבין השלב המותנה בארכיט

לפה יש . הוא סמל לכל חליפין עם העולם אך כאן אוראלי, אלילשלב האורשייך  'חלב'
המוחשית והממשית של , מעבר לחשיבות המקומית המרחיקות, ת קוסמיות וחברתיותמשמעויו

הפה בשלב הזה , ם המודגשיםאך במיוחד באזורי, כמו הגוף כולו. אזור רקמה רירי ארוגני
הוא חלק מעולם סמלי ומתפיסה סמלית . אחדות פסיכולוגית הינו) גם בהמשךוברמה מסוימת (

רקמה של אחר גירוי כל מ שונה אישי-מצב ביןכביטוי של  ,אין זה מקרי שהנשיקה. של העולם
 לא, החוץ לצאת אלשל מלית הבסיסית הגורם המכריע של הנשיקה הינו החוויה הס. רירית

  .זולתואל הקשר ל עולםה

אלא גם , מציצה, לא רק יניקה .ה ודיבורמשינפה כמו ל יםקשורוהכנסה בלה ק אואכילה 
, הכוונה אינה, אוראלישהוא  מכאן שכאשר אומרים על דבר. ם בפהדיבור ושירה קשורי, מלמול

עולם  בקיעה של תפיסתאלא ל, ל הליבידולתקופה ילדית ש, כפי שמניחה הפסיכואנליזה
זה נמצא רק בהתהוות וקשור העולם ה אצל התינוק. ארכיטיפי יסודי חשובבסמל מתבטאת ש

עם משמעות סמלית , אך בקיום האנושי בכללותו הוא נשאר ברובד הרוחני והנפשי .לקיומו
  .מכרעת שאין לצמצמה לרמה של הילדי בלבד
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אנו מתכוונים שעבור , (alimentary uroboros) מזיןמזיןמזיןמזין    אורובורוסאורובורוסאורובורוסאורובורוסכשאנו מדברים על 
יש לחזור ולהדגיש . גלית באמצעות דחף וסמליות הזנההתינוק כוליות החוויה האנושית מת

ציינים מ -מראים שוב ושוב עם -תוואגד םלוח, מיתוס, שפהכפי שסמלים של  -שאכילה ומזון 
  .ו והכללתוהבנת ,תפיסת העולםשל  פןוא

אשוני הגורם הר. נעשה חולה ערכת יחסים ראשוניתאימו נעדרת במהתינוק ש, כפי שראינו
בלבד הזנה פיזית . על עניינו בחייםויתור ההדרגתי ומשקף את הולמחלה אינו פיזי אלא נפשי 

. רק באמצעות שיקום מערכת היחסים הראשונית תהיה הזנה זו  שלמה .אינה יכולה לרפא
עולם אנו - היחסים הראשוניים הוא סמלי וחובקשל  'גוף'שהכאשר אנו אומרים , אמהבהת

אשר פילוגנטית ואונטוגנטית הינה , מנסים לבטא את האחדות המקורית האמיתית של פנים וחוץ
בצורה לא , לקטב שלראשונה מנסה היא זו התודעה המפצלת. המציאות של האדם הקדום

  . מוחשיים ומופשטים, ם ונפשייםלגורמים פיזייאת המציאות האחדותית , מספקת בדרך כלל

, צמתיים של ליבידוואגו כתגובה למטענים ע-מפציע ממצבו המעורפל של קיום בטרום האגו
בשלב מוקדם  ,בין מוקדי המציאות  נמצאים. והמציאות עבורו מתקיימת רק במקטעים מבודדים

משום , באותה מידה ניתן לקרוא להם גנוסוגנים. רוידעל ידי פאזורים ארוגניים שהתגלו  ,זה
רק אם נביט על תופעה זו לאור  3.אלא גם  לידיעת המציאות, שהם מתקשרים לא רק לעונג

בטקס ובשפה , במיתוסגם . נגיע להבנה מספיקה של התפתחות הילד, ככלל מצבה של האנושות
. הגוף דרך סמלי טאשל העולם מבו מוקדםהידע ה - ם ויה דששמרה על אופייה הסמלי ע -
הוא כמו ' לשלול'ו',  לעכל'או ' לקחת ביד'הוא ', יןבלה'. 'להפנים'או ' לקחת'הוא כמו ' להכיר'
ואין ספור דוגמאות נוספות של סמליות הגוף בהיכרות הראשונית עם  - 'להיפטר'או ' להרחיק'

  4.העולם

בתוך ובאמצעות הגוף מתרחשים במהלך  תפתחות האגוהידע המוקדם ביותר של העולם וה
ת כל האהבה אלא גם בעזר, חום והגנה, לא רק עם גופה המעניק הזנה, אחדות הדוקה עם האם

בשלב  .  מודעת של האם לבנה ולגופוהילד לאמו וכל האהבה המודעת והלא מודעת של הלא 
לכן , ת אגו ויחסי זולת קשורים זה לזההתפתחו, ה וידיעהאהב מוקדם זה של התפתחות האדם

 הפרעה קיצונית ביחסים. עם האם היא כה גורלית גם מבחינה זו מערכת יחסים ראשונית
יוביים מספקים את הבסיס בשעה שיחסים ח 5,אצל הילדהראשוניים יכולה להוביל לפיגור 

החיונית להתפתחות האינטלקטואלית של , לפתיחות כלפי העולם ,אם כי לא היחידי, ההכרחי
, אלא, לא רק מעניקה חיים ואהבה האם הגדולהבי חיוה הבטבך שלכזו אחת הסיבות . הילד

  6.(wisdom) חכמההידע וה תאל, סופיהבצורתה הגבוהה ביותר היא 

באופן . ולאם כעצמי יםן שייך ליחסים הראשוניים החיוביעדייפיזי - פסיכוהתהליך הבשלב זה 
 המקיף את כל התהליכים, 'נמוך'ה שליליהלקוטב חיובי וה ראשה טבול עדיין אין חלוקה לקגיר
את התהליך  בהמשךו לירארטואה, אנאליהאת התהליך  ,מעוררים ספקות או אף דחייהש

ת המעיים ילוופע הנההיניקה המ, פסיכי-הביוכל התהליך  הזשלב ב). של אברי רבייה( הגניטאלי
, הגנוסוגניםהארוגניים ו ותפקודיעל כל  ,בכללותו גופני- עצמי .'הבהא' וויםהמ התקינה עדיין

  . עבור הילד התפתחותשל נג וושל עויוצר  מקור חי  הינו

 רצפטיביותמשום ש, שניתושג תחווית שלמות שלעולם לא יש לגוף אורובורי הבשלב 
הגוף וקשורים  טבינחווים בשני ק ,גבריות ונשיות, פסיביותאקטיביות וכן ופרודוקטיביות ו

יש , ראשהכמו , כאן לקוטב האוראלי. ליטה והפליטהתנועות הק, בתהליך התכווצות והתרחבות
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ונת מכּו ותיתהמציאות האחד. בחשיבותו והשו האנאלי לד הקוטבישלגבי ה אף, תפקיד מוביל
, החצנהו הפנמהעל ידי הנשימה כחיבור בין פנים וחוץ וכתנועה הראשונה המובנת מאליה של 

סביבה  כי דרך הצעקה חווה האגו, צורה ראשונית של דיבורכעל ידי הצעקה היא מכוונת  כןו
נחווה , כעולם נפרד שלא נתפס, העולם הפנימיקה ובליעה על ידי יני. נוחות-שמשחררת מאי

ר לקרוא לכך התגשמות ה ואפשהפנמה קשורה בחצנה ,כך שכאן שוב .מספקמענג ו, חםכעולם 
  .ביותר של המילה ממשיבמובן ה

אולם כאן . הוא גם בעל המשמעות הרבה ביותר האנאלי, הנגדיהקוטב , כפי שידוע מאז פרויד
ההרגשה הראשונה של מאמץ ותוצר קשורה . נוחות וכעונג- ים רק כאיהמתח וההרפיה אינם נחוו

ספקת מקור חיובי שבתרבותנו מודגשת במיוחד על ידי האם ובכך מ, ת הצואהצאפעולה של הוב
ה לתנועות המעיים של שרק לאחרונה החלו אימהות לייחס חשיבות רבאף על פי . של גירוי

  .ינם ללא ספק עתיקיםהגירוי האנאלי ההרכות הקשורה לטיפול בתינוק והגברת , תיהןתינוקו

דבר פירושו היה תמיד לתת  'עצמו לבטא'ברמה הגופנית . הוא גם יצירתי ליהאנא הקוטב
קיים  שלו וצרתעצמו לבין ההקשר בין היוצר המבטא . עולם קורטוב, ממשי דברליצור , מעצמו

  .הגוף משתקף ברמות אחרות בין שלמותלביטוי הכאשר הקשר בין  ,בהמשךגם ו, בשלב זה

דרך אוריינטציה  הושגהדם הפרימיטיבי חווית החלל והזמן אצל האשכבר ציין  7ארנסט קסירר
 תלויה אף היא בחוויה הבסיסית של הגוף יתהתפתחות השפה האנושית והילד, לדעתו .של הגוף

  :גופני-עצמיכמגדירים או מה שאנו 

נראה כאילו יחסים הגיוניים ואידיאלים נעשים נגישים לתודעה הלשונית רק כאשר הם "
  . 'משועתקים'מושלכים לתוך החלל ובאופן אנלוגי 

שהם   m, nבמלמול הילדי הראשוני ניכרת הבחנה חדה וברורה בין קבוצה של קולות...
. לכיוון הפוךצלילים הפונים הם  d-ו p ,bים בעוד צלילים מתפרצפנימה  מכווניםה םלייצל

עולם 'במקרה השני היחס כלפי ה. במקרה אחד הצליל מציין שאיפה לחזור לסובייקט
השני , האחד תואם לתנועה של אחיזה בניסיון להתקרב. הוא של הפנייה או דחייה', החיצון

את הדמיון  לפי ההבחנה המקורית ניתן להסביר. תואם לתנועה של להראות או לדחוף
כשאנו חוקרים את . שילדים אומרים בכל רחבי העולם הראשונות' מילים'המדהים בין ה

ים בשפות שונות אנו מוצאים מוצאם ואת הצורה הפונטית הקדומה של כינויים רומזים ופעל
  ." פונטיות זהות או דומות בעיקרן תבניות

  

  .הגוף תמתחילה עם הגוף וסמליוסות בעולם ההתנהילד שאצל  ה'בדומה לכך ציין פיאז

ובמיוחד את עולמו של , הסיבה העיקרית שבעטיה קשה לנו כל כך להכיר את עולמו של הילד
בסיסי מהתודעה המקטבת של שהמציאות האחדותית הראשונית שונה באופן  ,התינוק היא

 8גוף ועולםכבר ציינו שעולמו של האדם הארכאי נחווה קודם כל כמשוואה של . העולם
נחווה במקור ' בעולם'להיות . מופיע כגוף עולם האם הגדולהגופה של , ושבשלב זה הגוף הנשי

עדיין , 'טבע'לו אשר בלבוש שאנו קוראים , הינה המיכל האם הגדולה. 'תוך משהוב'כלהיות 
  .נוממשיכה להכיל

היא נשארת בסיס , תנסותנות השמקדים א דברהראשונית אינה רק  ותיתהמציאות האחד
 ראייתאת  חילה לשכללמתונעשית עצמאית , הפרדת המערכותעם , נועתאחרי שתודגם  קיומנו

  .המדעיתוהעולם האובייקטיבית 
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המקטבת אך גם ציינו שהמודעות , פתח את המודעותללעתים קרובות הדגשנו את הצורך 
, במילים אחרות. שלמהשל המציאות ה מייצגת מקטע מוגבל בלבד, אובייקטיביללסובייקטיבי ו

של  יכולת התפיסהלעומת , המקיפה מציאותהמחלק קטן רק תופסת שלנו הראיה יכולת 
ח המודעות האובייקטיבית קשורה בהכר 9.החווה את המציאות האחדותית, השלמות הנפשית

ם שניתקו אנו תופסים רק מקטעים חסרי חיי, בסופו של דבר ולכן, בהרחקת האמוציות והליבידו
   10.ימהשלם הוויטל

גם . לאפיונים מנוגדים של תודעה מפוצלתהילד חי בעולם של מציאות אחדותית שעדיין אינה 
הילד חווה , גופניה-עצמיהוהעצמי שלו נע מתוך האם כלפי , תאחרי שהוא נולד מבחינה פיזי

מרגיש כנמצא " ה'אומר פיאז, "םכל העול. "את העולם בתוך ובאמצעות היחסים הראשוניים
בין העצמי של , הקסום באמת ,הקשר  11".ובציות לו עם העצמי ) ('communion''באיחוד'

, גופני- עצמיהעצמי הילדי מגולם כ. 'מיסטיתהשותפות ה'עולם הוא אחד ממאפייני התינוק ל
  .לדוהעולם נחווה כזהה עם הי פסיכית-כשלמות ביו

 ארכאיהעבור האדם גם כמו  הילד עבורמהווה ד ואיכות או תפקרואה בו ודעתנו תכל מה ש
מובנת  מחשבהו, מציאות ספוגה בעצמי": על הילד ה'אומר פיאז, בהתאמה .ממשות פיזית

טבע - עולם- גוף: ים את השוויוןבינכאשר אנו מ ".כשייכת לקטגוריה של החומר הפיזי
ה אמיתית ולא שמתאפשרת גי ,יחסים הראשונייםלהטבעי קשר האת המלאה ובמשמעותו 

  .ושל האדם הפרימיטיביהילד  ם של לנפש מפחיתה

בנוגע לעולם . עולם-גוף-למעשה מוקדם מאד הוא אם, עולם- בתחילה העולם הינו תמיד אם
הילד לְפנים יחסו של נוגע לוב, "וונים שוכנים בגוף האםדברים מג: "כותבת מלני קליין, הילד

חלק זה נעשה לתמצית האישיות כולה כאובייקט ומסמל את העולם החיצוני : "גוף האם
  .עולם שאנו מדברים עליה-מיכל-כאן קלעה קליין למשוואה גוף  12".והמציאות כאחת

לד ושל ראשית האנושות היא מיתי של הי-אולם בהתייחסותה הקונקרטית לעולמו הסמלי
את תמיד יש להבין לפיכך . בכל זאת זהו עולם סמלי ,ן שהילד חושב שעולמו אמיתימוב. שוגה

 13.ודעת המבוגרתשל ההגיונית מנקודת המבט ולא לפרשן , סמליותהתבטאויותיו של הילד כ
, םלאכול אות רצוןכ אובייקטיםלהפנים או להחזיק , לקבלהילד מבטא שאיפה  ,כאשר לדוגמא

שבשלב  ,ולהבין את העולם סלתפו, רוצה להכניס פנימהשילד , לאא -אגרסיבי  סדיזם כאןאין 
  14.את העולם 'לאכול'ילד שרוצה , במילים אחרות .זה עדיין אינו מובחן מהאם

-מיני וטרום-טרום שהינו ,הזנההדחף במידה רבה מ תחווית העולם הראשונה נגזר ליותסמ
  . םייואנאל םיימונחים אוראלבוהזנה  כמעט כל דבר מבוטא בעזרת סמלי הז שלבב. גניטאלי

ושהיא קולטת את העולם בקטגוריות המוכרות , אמרנו שנפש הילד תופסת באופן מיתולוגי
בנוגע בעיקר  15,ת דומה מאד לראיית העולם המיתולוגיתיילדהעולם הראיית . לנו מהמיתוס

מיתולוגיה של ת על הלידה לבין תיאוריות ילדיו לדמיוןו, הדיבריאה ול, יצירהלתפיסות של 
  .בריאה
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אם העלמות לתוך . וכאן מתחילים הניגודים, אופי מיני תמקבלות דחף ההזנה סמלי בהמשך
על ידי  םכאכילת הפניס על ידי האם והאכלת האזדווגות הניתן לתאר , אכילהמתורגמת כהגוף 

, הזשלב מוקדם לחלוטין ב ותטבעי, המזין האורובורוסת האופייניות לשפ, והשוואות כאל .בהא
הואגינה שפחד שבמרכזה נוירוזת חרדה כגון פסיכוזה ללנוירוזה ו תגלגלעלולות להאך הן 

רואות ות הילדיהפרימיטיביות וה הבנותשייכות ה הזנה מלילאותה רמה של ס. פניסתנגוס ב
  .ית צרכיםיעש -  לידהבאכילה וב ,הריוןב

הקשר ההדוק והחיובי בין אנאליות . ובקשר שלה למוות ולחטא עוד נדון בסמליות אנאלית
כאן אנו  .ותירוטקסי הפלחלק מכל טקסי הלידה מחדש וליסוד חשוב  מהווהה תפוריולאדמה ול

מהטרנספרסונלי ומובן כמעט תמיד נגזר  האישי, בסיסי שבהתפתחות הנפשיתנוגעים בחוק ה
זו אלא האישה היא , אין זו האדמה שמחקה את האישה: "מראו טוןפלא. במונחים של סמליו
כפי שהראה . אדמהלליחסים הראשוניים בין צואה  תמתייחסאמירה זו  ".שמחקה את האדמה

שפוריות  ,תרבויות חקלאיות מטריארכליות מסוימותבאמונה בסיסית  קיימת, נסין'אדולף ג
 םליממוות מתרכז סביב הסלהקשר בין חיים  16.אל והקרבה עצמית של על מוות עידההצמחים מ

נעשה 'הגוף  ןעם הכיליו. של התחום הנמוך ביותר כמקור החייםו, אדמה, חושך, ילהקמשל 
ביותר של הקשר  הסמל השלם. ניזון ממנהומאותה אדמה פורצת צמיחה חיה שהאדם , 'אדמה

ממנו צומחת , 'הירוק', מבותרה גוויית אוזיריס ינוה, השייך במקור לתחום האדמה הנשי, הזה
לחם נותן "של ההמאירה עובר הדגש למשמעות  ,בעיקר בעולם הפטריארכלי, בהמשך .התבואה

תחום האדמה , החשכה המפוררת של המוות אך במקור .זהבבהקשרו לשמש ולתבואת ה, "חיים
 השתנותות בירומיתוס הפבאלכימיה חוזר  �.ריותטסיהפוריות הם הרחם החשוך של המו ,והאם

 יותרופשל  ותלימהצואה קשורה בסו ∗∗נומינוזיהגוף האנושי הוא כך . הריקבון לירוק ולזהב
  .הילד הן עבור ו ארכאיהאדם ה הן עבור החשכה

התחתון מודגשים קוטב הגוף והעליון הגוף טב וק יחסים הראשונייםבשלב הראשון של ה
בשלב זה . בתנאי שהקוטב הנמוך לא קיבל הערכה שלילית ,הילד ו שלבנפש, שווה במידה

ל העולם עעדיין לא ו, קדומיםקטונים - יארכליםמטרעל סמלים ו על מיסטריות ינוהדגש ה
הנעשית דומיננטית , של התודעה ולהדגשהיתר -תהמקביל להבלט, הפטריארכלי, השמימי

  .בשלב מאוחר יותר

נולוגי התפתח מהמערכת כפי שהעולם הטכ, פני עצמוכפי שכל אחד מהחושים מהווה עולם ב
כך העולמות , )המקל שאיתו האריך הקוף את זרועו( לול של הכלי הראשוןכשכ המוטורית
. מיםמוקדההתפתחות ה יבשלב העולם הגופניבהם מתרכז  הינם המוקדיםוהאנאלי  האוראלי

כל לתענוג פנימי הנוגע ב מדוברמאחר ש ,'ההזנ תאורגזמ'כונתה בצדק  שלב זהההנאה של 
משום  ,התגשמותהוא שובע  ,הוא כמיההרעב , בחוויה. הטבעת- פילועד  המהפ המערכת ההזנ

אוטומורפיות ה, תוהרגשי השלכותעם ה ,פועלת תמידשכאן השייכות לארכיטיפ האם 
רעב הוא  וב םקדו ו שלבאנו חוזרים לאות ,נפשי ואכשאנו מדברים על רעב רוחני . חברתיותהו

, וכל תחומי החיים האלה. ן אחדיהם עדי נפש ורוח, גוףשלב שבו  ,שלמות אחת  עדיין
  .סמל ההזנה עדיין מקופלים בניצן של, ויהיו מובחנים יתגלו בהמשךש

את  ,חובק את הסמל העליון האם הגדולה 'חלב'לומר ש קונקרטיזציהו הגזמה ואף לא אין ז
ארת את מורכבותה הצהרה מעין זו רק מבטאת ומת 17.שמזין את הפילוסופים 'חלב של סופיה'ה

שהאם הגדולה של החיים מגדלת את , כלומר, התקפה לכל שלבי החיים של מציאות סמלית
הם התנאים  הוהוצא עיכול, המאחר שהכנס. ה הזורם הקיום כולו היה מתנווןושללא שפע, כולם
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-טרוםהבתקופה יניקה ובליעה ש הרי, שינויילד ולכל אלכימים הבסיסים לכל גדילה של ה
 האורובורוס ותמסיבה זו סמלי. לידהל הופךהמעיים  ריקוןואילו  ,תעברותהופכים לה תגניטאלי

עיכול , מושגים של הכנסה .גבוהות ביותר של חיים רוחנייםלרמות , דרך השפה ,בתמתרח מזיןה
יאור מושגים הכרחיים לכל ת, כמו מספר רב של סמלים מתחום זה, צמיחה והולדה הם, והוצאה

  .של תהליך בריאה והשתנות

יים עובר דרך שלבים האופיינ, החשוב ליחסים הראשוניים ולהתפתחות הילד, התפקוד הגופני
. שולטים דחף ההזנה וסמליו, ליגניטא-טרוםה אורובוריהבשלב , בשלב המוקדם. לאנושות

. הזנתיתוהמינית האמיתית מוטמעות אף הן בסמליות ה תההתפתחות הגניטאליראשיתן של 
הנובע , גובר כאן סמל אחרמשום ש ,איננו מסווגים שלב זה תחת הכותרת של מיניות הילד

טא עצמו הוא מב ,הינו חובק כל, כמו כל שלב, לב זהש. הוא דחף ההזנה, מדחף שונהבעיקרו 
 כי אז, ראברי המין משיגים עליונות והדחף המיני גוב בהמשךכאשר . במונחי סמליותו

  .מתעוררת הסמליות המינית שבתורה תופסת ומפרשת מנקודת מבטה המינית

של הדחף יותר מאוחרת  בחנההמיניות אינה ה. השלב העוקב אינו נובע מהשלב הקודם לו
ון האחרהשלב מעבר ש יאופייני למצב. דם של המיניותוהדחף ההזנתי אינו שלב מוק, ההזנתי

 לכן .)מזיןהלמשל השלב ( של קודמו הסמלים באמצעות המובן בתחיל )המיני שלבהלמשל (
האדם שנוגס באוכל אינו . כסדיסטי, האוראלי, לא מתקבל על הדעת לפרש את השלב המוקדם

 הדבר נכון ללא קשר לכך שבתקופת. סדיסטבאותה המידה שהקניבל הארכאי אינו  סדיסט
אכילה . טעונים במיניות תפקודהו םתכניה, ההתפתחות המינית המאוחרת יותר של הילד

ד טוב או ַש של , של אם רעהוהדימוי של אם טובה או , כאיחוד אין לה דבר משותף עם סירוס
אלא , ו שליליים של הילד כלפי אימואינו צומח מתוך השלכה של רגשות חיוביים א, רעשל שד 

מקורם של אלה משני  ,מהווה ביטוי למצב אובייקטיבי שאינו קשור לתוקפנות ילדית או לסדיזם
  . distress-ego)( אגו חרוםאגו חרוםאגו חרוםאגו חרוםוהוא ביטוי פונקציונלי של , תמיד

את הסיפוק של כל המאווים  לכן גוף האם הוא מעין מחסן המכיל: "כותבת כשמלני קליין
ולא , יהיא מתארת אלמנט מקורי ואובייקטיבי במצב הראשונ 18..."וההרגעה של כל הפחדים

חרדה משני של מצב -הדימוי של אם שלילית הוא דימוי ,לכך דומהב. מנגנון השלכה ילדי
ילדית  ולא השלכה של תוקפנות, ם לא מספקיםימצוקה מסוכן הנוצר על ידי יחסים ראשוני

  .ראשונית

כאשר נבין את התפתחותם של השלבים השונים ונלמד להבחין בין הסמלים השונים הנוגעים 
 כבר. בוגרשל ההחריג של הילד או  ואנוכל להציע פירוש נכון לביטוי הפסיכולוגי התקין , להם

בחזרה  יםפנולה, בין מה שבחוץלמתחיל התינוק להבחין בין עצמו  ותיתבמציאות האחד
ר ביות הקדומהמובחנת ההאינדיבידואליות  תתודעשלכן מובן . לתוך עצמו מהעולםאלמנטים 

, אך שוב .מגדירים את הגוף מהעולם החיצוניים ובחינמהפני השטח  ,דרך העור תתפתחמ
ם על התפתחות קשרי הילד עם אימו אלא געל לא רק משפיעה מערכת היחסים הראשונית 

לחוויה  גופני-עצמיבהדרגה את קיומו של  י קבוע עם גוף האם מביאקשר מחזור. עצמאותו
  .אגו-ולתודעה של קומפלקס

ל ש 'מושבם'מקום , ראשוכך גם קוטב ה, אדם מתפתחים בהדרגההתפקודים המוטוריים של ה
מלבד במקרה , באופן רגיל. בהדרגהמפגין את עליונותו רק  ,מרבית החושים ולכן גם של האגו

ילדים קטנים מציירים יצורים לכן (שלד הגוף הינה מופחתת התחושה ב, של כאב הנובע ממחלה
ל מערכת ההזנה בשעה שהתחושה בפתחי הכניסה והיציאה ש, )המורכבים רק מראש ורגליים

  .ת מהתחלהמודגש כבר

ומהווה , וגם עונג, ביטחון ומחסה, מעניקה קומפנסציה, דמות האם כארכיטיפ האם הגדולה
מפציע רק כדחפים , מנומנם בעיקר בתחילה האגו. הילדי את הבסיס החיוני להתפתחות האגו
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נעשה מובחן   הילדלפעילים ולעצמאיים יותר ככל ש, מבודדים ההופכים בהדרגה לתכופים
מאופיין על ידי תהליך של אינטגרציה אותו מאפשרת האם  ואף משמשת לו  האגו. מהאם
  . דוגמא

הינה של מחסה ברצף , האם הגדולהכפי שהיא מאופיינת על ידי  ,החוויה היסודית של שלב זה
בפנים , נוחות-כמו עונג ואי, החוויה הקוטבית הראשונית. לאגו יש ביטחון שלם בעצמי. הקיום
כך גם מתח . האםשל  צמיעההמסופק על ידי  מוגנת על ידי תהליך של קומפנסציה, ובחוץ

גם אם  ,נוחות נעשה נסבל ועובר אינטגרציה הודות לתחושת הביטחון שתבוא הקלה-אילהגורם 
רק במקרים נדירים האם הארכיטיפית אינה . מודעת והינה לא נתפסה על ידי האגו דיין לאהיא ע

  .יכולה או אינה רוצה לשכך את המתח והסבל של הילד

מאפיין את היחסים הראשוניים ש מחסהתפקודי הגוף האקטיביים והפסיביים גלומים במצב ה
פסיכי של מתח -לעונג הביו הם שייכים. ת אותםמאשרהלב של האם ש-וח רחבכפופים לפיקו

אשר , מלווים גם ברגשות רוך של האם הם, שרק בה אנו עוסקים, לפחות בתרבותנו. והרפיה
  . י וחיצוני ובכך מאשרת תפקודים אלהכעולם וכעצמי מקנה ביטחון פנימ

בספק  מתגלים בתחושת גוף נעימה שאינה מוטלתש ואמוןזו מערכת דומיננטית של ביטחון 
תוצאות ביחסים ראשוניים יש  למחסה .להתפתחות בריאה של האישיות כולה הכרחיתהינה ו

, טבעי ןאמותוך  האגוכש, מערנות לשינהוחסר פחד חסר מתח  ,תקיןמעבר כמו , חיוניות נוספות
-יותלה-גם במצבים של לא. Self-ל תמסרמ ,מבוגרהילד ואצל העצמי - בסיס לציר אגוהמהווה 

זהו תנאי בסיסי , 'לא ער למצב'ף על פי שהאגו וא, ות העצמיחייב לחסות בשלמ האגו, אני
בסיסית הנובעת ביטוי לחרדה ב ורל ינןה, ילדהרק אצל ולא  ,מסיבה זו הפרעות בשינה. לקיומו

אחד  שהיא אמון מודעת של-תחושה לא מהעדרעצמי והבין ל אגוהבין  יםהפרעה בקשרמ
  .לבריאותהתנאים הבסיסיים 

 לא רק של יחסיסוד של הילד באימו מהווים ביטחון ה תתחושו, היחסים הראשוניים עם האם
עדיין אינו  בשלב זה הביטחון של היחסים הראשוניים .הילד לגופו אלא גם של יחסו לאחרים

מתהווים רק  ביניהםהגבולות . במציאות האחדותית ילדאמא ו אלא כולל את הזולתכולל 
לכל התייחסות לכן כאן מונח היסוד , אחדות דואליתבהדרגה כשני קטבים המפציעים מתוך ה

  .לאחריםית לנאמוציו

מעבר הרבה מתרחבת , כבסיס ליחסים חברתיים בעתיד, הגוף בקשרים ראשונים חשיבות
קים את החיים מספ- שתפקודי הגוף היסודיים אצל בעליציין  19אדולף פורטמן. לרובד האנושי

שיער או  המעטה המחמם של, אברי הנשימה הופכים לאברי קול. הבסיס לקשריהם החברתיים
צואה ל, לשתן. רוחבי מצבהמשך מבטאים  -יותר צבעי הדגים ובשלב מוקדם  -פרווה 

יתן להיווכח בזאת בצורה ישירה מארגונים נ. חשוב 'אופי תקשורתי'יש ולהפרשות מבלוטות 
  .חברתיים המשמשים את הציבור ואת הקבוצה להכוונה ולהתמצאות

ראשון והמשמעותי ביותר של ר החברתי ההקש ההגנה ביחסים הראשוניים עם האם הינה
מוחצן קודם שהיה , כאשר העצמי, משמעות זו אף מתעצמת בשלב של התגבשות האגו .התינוק

ה כפי שהיכעת הביטחון באם כבר אינו הביטחון בעצמי . מוחזר בהדרגה אל הילד, באם
זהה באם   האמון. וגם החברה המיוצגת על ידי אותו זולתהיא גם הזולת אלא האם  ,בהתחלה

גלות תהס. בשלב זה החברה הינה עולם אימהי המקנה מחסה. לאמון בחברה אותה היא מייצגת
תה ולביטחון בהתאמה רגשית לחיב לדרישות ולאיסורים מתרחשת, לסדר, להדרכתה, לאם

ללא קשר לשאלה האם כפי מצב מטריארכאלי בסיסי זה תקף . מכיל המוקנה על ידה כמיכל
משפחתית בקבוצה האדם התפתח וחברתית מבחינה פילוגנטית  Briffault20  שהניח

  . )מה שאנו יודעים על המשפחה הקדומהו אינה סותרת את הנחה ז. (וילדמטריארכאלית של אם 
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ות הקיומית את התל ,יותר מכל תופעה אחרת ,גילום הילוד האנושי ביחסים הראשוניים מדגיש
אומר  פורטמןכאשר . האם מייצגת חברה תיחסים הראשוניבמערכת הכיוון ש, האנושית בחברה

בריחה ההתבודדות הינה . ומה מקדימה את ההתרחקות ממנונטייה אל הדה: "חיים-ביחס לבעלי
הילד מוכן לחיי חברה מתוך . האדםהתפתחות ב גםבהחלט הדבר נכון  21,"מקשר טבעימאוחרת 

במחסה היחסים  המוכנות נמצאיםשורשיה של ו ,במובנם הרחב יסית לקשרי ארוסיכולתו הבס
  . בקבוצה חברתית 'בבית-היותל'של ית טבעם היסוד לכל הרגשה ינשה, הראשוניים

, כבסיס לכל מערכת יחסים עתידית אוהבת, הקשר האישי המאוחר יותר בין הילד לאימו
שת הביטחון תחו. קם או נופל על היחסים הראשוניים, של כל קשר אנושיכבסיס ולמעשה 

מהלך נעים ב-במתח הלאמאפשרת לילד לעמוד , באהבת אם מחסהה הבלתי מעורערת שמעניק
הנכפית עליו  מורפיזםמאפשר לו לשאת את ההפחתה של האוטוהזה הביטחון . תהליך הנפרדות

-רק כשהוא חווה אם טובה המקלה ומפצה על מצבי אי. לתוך העולם והחברה מהלך צמיחתוב
את ולפתח , ך זמן ממושךנעים במש-רוכש הילד את היכולת החיונית לשאת מתח לא, נוחות
בדרך . מקבל על עצמו את דרישות החברה שיאפשר לו לשאת מצוקה בשעה שהוא כך האגו
ככל  נוחות או ניסיון לצמצמה- ימנעות מאיהתגובה האינסטינקטיבית יכולה להיות ה, כלל

הפסיכואנליזה  כפי שמניחה, ההתפתחות האדם כיצור חברתי אינו שנאשיסוד כך . שניתן
לא חרדה ונסיגת  .טחוןאלא בי, אשוניתבזיהוי האופי החיובי של מערכת היחסים הר שטעתה
רק  22.ואהבהדאגה , בהם שולטים ביטחון, ם האםחיוביים ע אלא יחסים ראשוניים, האהבה

נוחות - לשאת איש הילד את היכולת רוכ, וביטחון רגשית מספקת של אמון באמצעות התנסות
  . חברתיים- יםילהקריב קרבנות ארוט, מילים אחרותב, שר היחסים החברתיים דורשים זאתכא

מהווים ם ינוא מצמיחים תוקפנות, ומלווים בחרדה חסרי אהבה, שליליים יחסים ראשוניים
ם אלה הפחד יכול לגרום להתנהגות במקרי. בריאה גות חברתיתלהתפתחות התנהקרקע טובה 

תחות של התנהגות חברתית דרך אך אנליזה פסיכולוגית עמוקה יותר מוכיחה שכל התפ, מוסרית
אהבה אמיתית ההתנסות המוקדמת ב ,בניגוד לכך .הינה מסוכנת מצפוןהעמסת יתר על ה

דדותו עם בעת התמו יולכן יכול לפתח מרכיב התייחסות מובילה למבנה נפשי שמסוגל לאהוב
  . החברה

. על ידי היחסים הראשוניים יםעצמו נקבעלשל הילד לזולת ולחברה אלא גם יחסו  יחסולא רק 
תנאי חיים חיוביים לכן . לטוב ולרע, מוחצן באם והילד תלוי בה כולו העצמי ,בשלב האורובורי

 הטובה תה של האםבאהב, של הילד מלית והמיתולוגיתהס ,תמודעתפיסה הלא משתקפים ב
 האם הנוראהבשעה שתנאי חיים שליליים משתקפים בדחייה וגינוי על ידי , ובהתקבלות על ידה

)Terrible( .גוף התינוק שמאחר . עמדת האם כלפי גופו של בנה כבר הדגשנו זאת בהקשר של
הופכת , וחייב נו הזירה המרכזיתהי הז שלבבגופו אשר  תקבלש יהר, גופני-זהה עם עצמי

  .ה כשלעצמהלקבל

באמצעות דימויים מיתולוגיים סמליים , אם בכלל, להבין את ההתנסות של שלב זה ניתן
ים בשלב זו ניכרתמציאות סמלית . תודעההשל  ולא הבט אחד, את כוליות הנפשהמבטאים 

אדם והאנושות היא בשלב המוקדם של התפתחות הוד שבע, מאוחרים יותר של התפתחות הילד
  .  רק נרמזת

שקבלה עצמית ואישור ידוע , גורמים מבניים חיוביים ושלילייםאף על פי שגם כאן פועלים 
-בין שהינם במידה רבה, מתפתחים במהלך היחסים הראשונייםאלא חיובי אינם מולדים עצמי 

  . אישיים

, ו אישור עצמי או ביטחון עצמיכמ, כוונות כלפי היחידכל הרגשות או העמדות החיוביות המ
שאינן קשורות לזולת ואינן נובעות מהערכה של , אוטומורפיות מיסודןהעמדות כל ה, כלומר

                                                           
21

 Portmann, p. 95. 
22

  .מופרעים בהקשר להתפתחות לא תקינה של האגו נדבר על התוצאות החברתיות של יחסים ראשונייםאנו  



למרות כל המאמצים לרכך . סטיותסייכנרק המונחים הישנהנתפסו על ידי מערכת  ,הזולת
הבנה . ולל רמזים של השתקפות עצמית ואהבה עצמיתתמיד כ נרקיסיזםהמונח , התרשמות זו
הקיים  ניגודיה הקשרכאשר נבין את ייחודיות הקיום האנושי תהיה אפשרית רק אמיתית של 

לייחודי ומאפשר לו לחוות  אדםאת ה הופךש ,אוטומורפיזםבין הלזולת התייחסות לבין תמיד 
לחברה  יצירתיהם דאהותו של חשיב. כמשמעות האמיתית של קיומו ייחודיותוהתפתחות את 

שאיפתו האוטומורפית , כיו של היחידרצרב משמעות בין  ניגודיקשר  מוכיחה קיומו של כולה
, לקולקטיב הסתגלות, מצד שני  23.תפקיד פורה בחיי הקולקטיבקחת יכולתו ללבין להתפתח 

כי היא , את החברה מסכנת יים לא רק מסרסת את האדם אלא אףתוך התעלמות מצרכיו האיש
עושה אותו , שוב ושוב המון וכפי שתולדות האנושות מוכיחות ב בתוךהופכת את האדם לרכי

  24.טרף לכל פסיכוזה המונית

מודעת של זאת התנסות לא . אוטומורפיתעצמית  ותודעמלהבסיס הינו  חיוביעצמי -ציר אגו
מערכת היחסים הראשונית ב. מעשה עם העצמיל, כלומר ,האינדיבידואלי עם טבעו השלם האגו

וי כמעט לחלוטין ביחסים תל הביטחון העצמי. עם האםתחברות מושלמת הכהתנסות זו מופיעה 
 מחלות נוירוטיות ובאופן חלקי גם בהפרעותת בפגיעה בו ניכרו, האם עם המוקדמים
  .זולתל לבין היחס וטומורפיזםאה שוב רואים כאן את מורכבות הקשר הבסיסי בין .פסיכוטיות

כלפי עמדה של ביטחון כלפי הסביבה האנושית ולילד  אפשריםמחיוביים  יחסים ראשוניים
עצמי -ציר אגויציבות הכרחי לעצמי ביטחון . יטחון מוחלט בעצמי מצד שניוב ,גופו מצד אחד

. אגו-תודעתשל ו בציישל אגו  בהמשךו ,אינדיבידואלי ומורפיזםשהוא עמוד השדרה של אוט
וח אגו בט. בהמשךתופעה שתידון בהרחבה  ,אגו נוקשהלבין , יציב ובטוח יש להבחין בין אגו

, מצד שני. או בעת תהליך יצירתי בעת סכנה, בשינהלמשל  Self-מסוגל להפקיד עצמו בידי ה
  . עצמורק בלהתלות דוחפת אותו החרדה שחסר ביטחון גו אגו נוקשה הינו א

שבמערכת היחסים ,  עצמיבין אגו לגוף ובין אגו ל, זולתהתפלגות היחסים בין אגו ל
במידה  .היא בין התהליכים העיקריים של התפתחות הילד, הראשונית קשורים קשר בל ינתק

ב מאוחר יותר בחיים תלויים אדם בשלההצלחתו או כישלונו של  ,רבה מאד חולי או בריאות
יכולותיו של היחיד תלויות  גם אלא לא רק התפתחות האגו, מההתחלה ממש. בתהליך הזה

  . לעצמי אגוהבאופי הקשרים בין 

לב בש מתחילש, ואדם לגופהקשר בטוח של תלוי גם ב, בלא הפרעה עצמיה-עם-להיות זהה
תחושת בחוויות של ניכור קשור בביטחון המתגלה -איכפי ש, דם של ההתפתחות הנפשיתמוק

היכולת ליצור . דות המוקדמתבחוויות היל ,לעתים קרובות, מקורהש גופני ורגשיביטחון חוסר 
התקינה מתבססת על  חותהשהתפתו, עצמי חיוביים- י ביטוי ביחסי אגובאה לידאשר , קשר

עם רק לקשר ולא , נוגעת לקשר במובנו הרחב ביותר, יםיחסים הראשוניב הארוס מערכת
בהמשך  .גופו של הילדבין גוף ל-עולם-זהות בין אםיצירת קשר מתחילה ב. הסביבה האנושית

החברה ועם עם הקשר . והקשר של הילד לגופו נעשים מובחנים זה מזה, קשר עם האם כזולתה
ועם בשעה שמגעו עם גופו , ימואפתח על בסיס קשר הארוס של הילד עם העולם ככלל מת

  .עצמי יציב- קשור להתפתחות של ציר אגו הגופני-העצמי

, גופני-עצמישאנו מכנים  מאפשר לילד להתחבר לא רק עם חלק העצמי קשר בסיסי בטוח
 – תיאחדוהיווצרות עצמי , כפי שראינו. האם לק העצמי שבמקור נחווה דרךאלא גם עם ח

בשנת החיים  יה חיובית במערכת היחסים המוקדמתתלויה בחוו -  של הילד 'האמיתית הלידה'
ה ועל ידי מונחה על ידי האם הטוב, מעוגן בארכיטיפ, טבעי, התהליך הינו אנושי. הראשונה

  .דרגה ככל שהילד מפציע מזהותו המקורית איתהמתפתח בהו, ביטחונו של הילד באם

                                                           
23

 Neumann, Erich, "Art and Time", Bollingen Series XXX, Vol. 3, Princeton  University Press. 
24

 "The Origins and History of Consciousness", Appendix I, "The Group and the Great Individual", p. 

421. Appendix II, "Mass Man and the Phenomena of Recollectivization", p. 436. 



ריא בין אגו לעצמי תלויים וקשר ב, אחדותי בריאהתפתחותם של אגו תקין ושל עצמי 
בשני אופנים  נחווה על ידי האגו העצמי, באופן פרדוקסלי. היחסים הראשונייםחות תפתבה

ולאם  גופניה- עצמיל הפרדוקס מתפתח דרך הקשר של האגו. המנוכראחר כשייך לו וכ, שונים
  25.כעצמי

עם עצמי וכמו גם יכולתו ליצור קשר עם ה, מיעצוהרגשתו כלפי ה ת הביטחון של האגותחוש
מודע -יש לזכור שהלא. החיובי המוקנה על ידי היחסים הראשוניים תלויים בקשר, מודע-הלא

 ראשוניתכפי שקשר בטוח שנרכש במערכת יחסים . המודעות כזולתמול ו עומד מול האגו
נרכש טחון שבי-איכך , מודע- ללאעצמי ול, גוףל, עולםל, לאדם :מאפשר יחס בטוח לכל זולת

מודע שהוא גם של הילד וגם - הלאועם , זולתשר עם כל את הק מערער מערכת יחסים ראשוניתב
  . 'ניגוד נפשי'וגם ' עולם אחר'ומהווה גם , זר לו

שלב העדר האובייקט או עובר משלב ש של הנפשהפסיכואנליזה מניחה קו התפתחות 
בלעדי של הבגרות המאפיין כ ורואה אותו, אהבת אובייקטלשלב , של אהבה עצמית הנרקיסיזם

מתרחשים , שבהתקדמות מיחסים ראשוניים ליכולת בוגרת לאהבה, אך מוטב לומר. הנפשית
, בהם הדגש הינו על התפתחות אוטונומית של אישיות האדם, תהליכי התפתחות אוטומורפיים

של יחסים בהם , דומים) וניתכפיפות לסמכות חיצ(יחד עם תהליכי התפתחות הטרונומיים 
  .דומיננטית התלות בזולת

עצמי הוא -ציר אגו. לבין פסיכולוגיית האגון לבלבל בין התפתחות אוטומורפית מסיבה זו אי
לבין  ,צד אחדהמכוון מ כוליותמתרחשים בין מרכז הש, גדיםתהליכים מקבילים ומנושל מרכז 
  .מצד שני האגוומרכז  התודע

 מתבטא בקושי של יחסים ראשוניים חשיבות הבסיסיתלהכיר ב של הפסיכואנליזה כשלונה
צפוי  יסטיסיוע נרקיס: "ניסוחים כמו. ת כמו אהבה או יצירתיותת מרכזיוולהבין תופעות אנושי

שיטות ריפוי ובעיקר : "המפחיתוטעית ומ או כפי שנאמר בצורה 26"להתקבל ממקורות מהימנים
מבטלים את תחושת האמון והביטחון  27,"אמורים להתקבל ממקורות מהימניםיסטי סיוע נרקיס

   .שהינה כה בסיסית בהתפתחות האדם, שהילד רוחש לאימו

 ברמה של היחסיםשמאחר , כמו אהבהלהבין תופעה משמעותית הפסיכואנליזה מתקשה 
צרכים 'ו' נרקיסיזם'הניגוד בין  או, אובייקט-דהות ויחסי סובייקטזהניגוד בין הראשוניים כל 

טבעה "ש: גם כאשר הפסיכואנליזה מצהירה בענווה לכאורה �.אינו אפשרי ואינו ישים 'מיניים
, להביט על אהבההיא ממשיכה  28,"של ההזדהות ברמה הגבוהה של האהבה עדיין עלומה

  .מתוך נקודת ראות מצמצמת, םבמיוחד אצל נשי

ת והנאה מהיות אוטומורפיפעילות  ,התייחסותכך שביחסים הראשוניים מכירים בכאשר רק 
ך טעה אוהמזיהויה את חווית האהבה אצל המבוגרים ובין את להניתן , מחוץ לעצמך הם אחד

של  יפוזידהו 'אוקיאני'אופייה ה הגיל הרךהאורובורי של  שלבבמאחר ש .אםל יחסהעם  סבירה
של חווית טיפוס -לאבהופכת  היאאני -אני ללאאת הגבולות בין  יודע ואינעדיין ההזדהות 

  .האהבה

או אם נאמר זאת  ,יחסים הראשוניתהמערכת האפשרות של אהבה בין המינים צומחת מתוך 
 תהשומרא יה ,הארכיטיפ המטריארכלי של הנשי, האם הגדולה ,במונחים מיתולוגיים

  .של כל אהבה אנושית נתוהמאכס
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שגיאה נפוצה נוספת ביחס לשלב מוקדם זה של התפתחות האדם היא לייחס תחושה של כוח 
זו את יסודות העמדה המאגית  אגו ולמצוא בהרגשה- של טרום אחדות הדואליתטוטאלי ל

המקבילה  ,מאופיין בהעדר הבחנהאגו -למעשה שלב טרום. כלפי העולם הילדית של האגו
מושג הכוח . על כוחבתנאים אלה אין הצדקה לדבר . של שונדי'A-Dualism'29 -בדיוק ל

לעולם לא למבנה האישיות הפתוחה , אגו ולתוַלדות שלו-מתייחס תמיד ובלעדית לקומפלקס
  .לחוויה של מציאות אחדותית

אשר מטענו הליבידינלי חזק דיו לרצות , ו נוכחיש טעם לדבר על כוח רק כאשר ישנו אג
-שום דבר מזה לא מתאים לשלב האורובורי טרום. ולהעצים עצמו כאובייקט, ולהשתמש בכוח

ארוטי במובן של אהבה עצמית - בשעה ששלב זה פורש כאוטו. אגו חסר הסובייקט והאובייקט
אך למעשה אפשר . ראשוני נרקיסיזםשל נראה הגיוני לאפיין אותו כתקופה , חסרת אובייקט

ולא ניתן לתארו , אגו-בדיוק משום שזה מערך טרום, לנסח את המציאות שלו רק דרך פרדוקס
אם נדבר בהקשר זה על אהבה עצמית חסרת , בהתאמה. סובייקט-במונחים של יחסי אובייקט

ועל להיות אהוב באופן אנו חייבים לדבר גם על אהבה אוניברסלית חסרת סובייקט , אובייקט
הילד , במצב המענג של דיפוזיה המקדים את לידת האגו. חסר סובייקט ואובייקט ,אוניברסלי

מאפיינת את מצבו ההתחברות השלמה  כך .גופוו לבין אמו, אינו עושה שום הבחנה בין עולם
  . עצמו-הוא- והיותו רק

שום שההתפתחות והתהליכים הנפשיים שמתרחשים בין עצמי מ- מדברים על ציר אגוו אנ
שני מרכזים ושתי  םהם אות 30אגו ועצמי תואמיםמרכזים ההבין למודע -המערכות של מודע ולא

של  תולדהניצב כ עצמי נוצר כאשר האגו- ציר אגו .מערכות הנעות פעם זו אל זו ופעם זו מזו
 ,החייםשל תרחקות מגיעה לשיאה במחצית הראשונה הה .עצמיכאשר הוא מתרחק מה, עצמי

בתהליך . מודע והאגו משיג אוטונומיה בולטת-מודע ולאשל כאשר הנפש נפרדת למערכות 
. זה כלפיוהעצמי נעים שוב זה  החיים האגושל ת השנייה ימחצההאינדיבידואציה המאפיין את 

עצמי נמצא תמיד - ציר אגו ,ינויים במרכז הגרביטציה הקשור בגילבאופן תקין ללא קשר לש
אלא בכל תהליך , לא רק בשינה ובחלומות .כל שינוי בתודעהמהוא מושפע מאחר שבתנועה 

  .עצמיל מודע ובין האגו-בין המודע ללא נפשי משתנים היחסים

כך שמבחינת , ההתשמהוא רק  ,עצמיכאשר הוא מתקרב ל פסיק להתקייםמ נואי אולם האגו
מהות להיות אך אין זה אומר שבכך מפסיקה האישיות השלמה . ההתנסות העצמית הוא נעלם

לא ו העצמי על ידי  ,האישיותשהניסיון נרכש עתה על ידי השלמות של אלא , הלומדת מהניסיון
  31.גוהא - התולדה שלו על ידי 

 ,אנו רומזים לכך שהעצמי קיים מוקדם יותר, כתולדה של העצמי כשאנו מדברים על האגו
 תהתפתחו המווסתת את האישיות קיימת לפני, תפסיכי-ביו שלמות. עצמאי ובלתי תלוי באגו

 גואחרי שהא גם. כמו בעת שינה, התודעה והיא נשארת פעילה גם כאשר הם מושהיםו האגו
שלמות ל הכרחיים אינםהם אינם קבועים ו ,והפכה שיטתיתהתייצבה  נעשה עצמאי והתודעה

או הפרעה נפשית בשל  'נעדר'ההישן או האדם וכך גם , בלעדיהם מתקייםהילד  .פסיכית-הביו
להביא עמו , בפוטנציה, מסוגל  האגו להכרה ערה 'תההיעדרו'עם חזרתו מ. בהיותו באכסטזה

  .לא קיים לכאורה, כלומר, מושההמצב בו היה מהחוויה 

כמו , ללא כל זיכרון ,מודעותאגו למצב -טרום מערכתמודע של  ר ממצב לאוחזעשוי ל האגו
עקבות ברורים יתכן ו. היפנוטית-חלומות או אחרי סוגסטיה פוסטאחרי מה שנראה כשינה חסרת 

 דרגה  בקטעי חלוםכפי שקורה כשאדם נזכר בפתאומיות או בה ,זיכרון יהיו ניכריםיחסית של 
  .מודעים שניתן להעלותם למודעותי של תכנים לא זיכרון מיידי או הדרגת עשוי להופיעש או
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עצמי מאפשר לאגו להגיע -המבוטא במושג ציר אגוהקשר הבסיסי בין אגו לעצמי  ,מקרהבכל 
 בסיטואציה בה האגו ,שלמהחותמן על האישיות האת  המטביעותלידיעת חוויות  דרך העצמי

  32.)מבוגרכמו אצל ( או אינו מסוגל יותר לחוות) ילדכמו אצל (לחוות עדיין אינו מסוגל 

 Abaissement du Niveau∗ ,מובילה להפחתה במודעות 33כיטיפיכל כניסה לשדה אר
Mental ,מטשטשים הגבולות בין  ןבה, 'שותפות מיסטית'כ ןתארניתן לש ותלהגברת התופעו
המוצגת על  הרגילהמקומה של המציאות את תופסת  ותיתוהמציאות האחד ,אובייקטלסובייקט 

, נעשה בולט יותר ותיתהמציאות האחדפן , העצמי כלפי ה של האגועם כל תזוז. תודעתנוידי 
  . הוא פוחת האגו כלפיובכל תזוזה 

ונניח לעת , לא גם החוויה הדתית של אכסטזהא, יםרק חווית הילד את היחסים המוקדמ לא
בולטת תופעה ה. 'מציאות אחדותית'הינה חוויה של  34,האמנותשל  'החוויה הגדולה'עתה ל

מיסטית פותחת החוויה ה בלא, עם דימוי האלאיחוד מיסטי  אין 35,כמו בזן בודהיזם, יותר כאשר
מיסטי תהליך אופיינית לא רק להחד פעמית והמתמשכת חוויה ה. מותמרתאת הדרך למציאות 

בטקסים  וחוויות כאל שיגכמעט כל העמים בהיסטוריה ניסו לה, וכן הליך יצירתיאלא גם לת
 ,אל העצמי נסוג האגו ,עצמי-נוי בציר אגויא שוה הנפשי ז מערךהבסיס ל. סמי הזיהבעזרת 

  .אגושמרכזה ה התקינהה תודעה ומושהית

והאם  ,ויציב עצמי התפתח באופן תקין-אם ציר אגוה לשאלה מכרעתחשיבות ש כאן י
 עצמיה לא אגושל ההמעבר  במקרה כזה. אכן הושלמה בילדות אחדותיעצמי ההתפתחות של 

 לתוך מה - כל לילהכמו ב -פגיעה ללא  תומשתחרר המותאמת בשלמותהנפש תוך מתרחש ב
הם  ,החלומות אינם פתולוגיים ,הפורמלי לפסיכוזה נםלמרות דמיו .מודע- שאנו מכנים הלא

ותורמים לשלמות  ,תודעהכלפי הו השלמהאישיות כלפי ה משמעותי עומדים בקשר קומפנסטורי
כמו למשל , תוהחלישה אואו  עצמי-ציר אגוב פגעהאולם כאשר התפתחות לקויה  .נפשיתה

הפרעה לא רק בהתפתחות  נההתוצאה הי ,בילדותאחדותי עצמי התפתחות פגם בקרה של במ
עצמי - ציר אגוב לא יציבים יחסים ראשוניים. עצמיל בין האגו קשרוהתודעה אלא גם ב האגו

עצמי בכוון -המרת ציר אגו. גנוני הגנה מוגזמים של האגובדימוי עצמי שלילי ובמנ יםמתבטא
התופעות ההרסניות האופיינית כל לו, העצמי יכולה להוביל כאן לדיסאינטגרציה של האישיות

י בכוון העצמ נע כאשר האגו מתרחשת דרך כללשב, מודע-לאשמקורה בה פההצ .לפסיכוזה
. הדימוי האם הנוראמבוטאת על ידי וההורסת את אחדותה , מוחלפת כאן בשיסוע האישיות

אחת מהתוצאות עלולה  ,קומפנסציה הרגילהה בהפעלת העצמי נכשלכוליות של  כאשר התפקוד
  .הטוטאליות של החלומות-הקומפנסטורי מכּוון האופילהיות אובדן 

כעת מתבררת . עולםב-היותלהבסיס האונטוגנטי של  םינה יחסים ראשונייםאמרנו ש
עבורו  היא שבהתחלה, קשר הרגשי של הילד עם אימוזרם ה. המשמעות המלאה של הצהרה זו

התנסות בעולם הגדול המלא חיים להמתפתח מאפשר לילד , אלא גם העולםעצמי לא רק זולת ו
  .הסובב אותו

מבנה 'מה שאנו מכנים ו ,ות בסוגן ובהיקפןלכל יצור חי יש סביבות רבות הנבדל כידוע
ם של מציאות ים שוניהבטלכן . עצמי-במערך ציר אגובמערכת הנפשית ו תמיד תלוי 'עולםה

שהינו הכוח המקטב של , בהתאמה לדומיננטיות האגו ,בזמנים שונים עולים אל קדמת הבמה
אך ידוע שמציאות . האחדות לכיוון עצמישל הבהתאמה לדומיננטיות הנטייה או  התודעה

יש זיקה אלא כמרקם בו , ת נתפסת לא כחיבור של חלקים מתים שאינם קשורים זה לזהגנרמאו
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של  ארוסהמציאות זו תלויה באופי . החוויהטיביים של סובייקהו האובייקטיביים םמרכיביהבין 
  .יחסים הראשונייםב ליבידוה

אינה  הליבידוהתיאוריה שלה על  .אחדותיתהינה האנליטית  וגיההפסיכולהשקפתה של 
 יאחדותהוא הליבידו של היחיד אלא טוענת ש, תנטוסל ארוסמניחה ניגודים ספקולטיביים בין 

 םייהאובייקטיבהתכנים  את כל 'יעקשמ'הליבידו . תופעה משנית ינווקיטובו ה ,מקורב
ינקות ב יחסים המוקדמיםכפי שב. הנפש או למרכז האגוכוליות ומקשרם או ל םוהסובייקטיביי

חיים  חיים הוא הבסיס לכל חוויתהכך הליבידו נותן , ראשוני דברכווה נחקשר האהבה החיובי 
או  בליבידו יעהמתבטאת בפג ראשונית מערכת יחסיםכאשר הפרעה ב. ולכל הרחבה של החוויה

 ראשוניים חיוביים יחסיםבר שא ,חרדה ומוות תוחווישל ת ומשני ותתופע רואיםאנו  ,בדנוובא
  . י של הילדהאינטגראל האגועל ידי האם ועל ידי , על ידי העצמי מרוסנים

 יכותיההשתי ואופיאת הן  בהירכך הוא מו psychic interest''עם  השווה את הליבידו יונג
היחסים  החי של ארכיטיפ האינטגרציה של הילד לתוך השדה .הראשונייםליחסים  תוקזיאת  והן

לעצמו , שהינה בעצם התייחסות לגופו, חסותהמוקדמים מאפשרת לו לראשונה לפתח התיי
בעצמו ובסביבתו מוזנת על ידי , של הילד בחייםהתגברות עניינו . והעולמיתולסביבתו האנושית 

נפשי וליבידו בהם תלוי קיומו  'חלב'רכותה והטיפול שלה מהווים , הבתהשאבאימו  והתעניינות
 תיחסים ראשוניים מובילה להידרדרולפיכך הפרעה ב. הנפשי והרוחני של הילדהפיזי כמו גם 

הליבידו הזורם מהאם מעורר ומפעיל ערוצים ונטיות אנושיות אותם מגשים . נפשית ורוחנית
  .אנושיתנהגות אנושית בעולם הנתפס כבההאנושי הילד 

 שלמות ,בדומהו 'המעגל הגדול'מודעת של העולם כתפיסה לא החוויה האנושית מתחילה ב
עבור הילד  ,כפי שראינו. דעולם הינה גורם מכריע בחיי היל-היחסים הראשוניים ואחדות אם

. מוצא את עצמו בעולם מאורגן שבו ניתן לחיות ולהתפתח האם מהווה עולם ועצמי וכך הוא
סה העדר מח, מאידך. דרשיש בו סבעולם  שיש מחסה וביטחון מבטאת את קיומו תחושתו

כפי שנראה , סדר זה. ותוהתפוררעל או  חון מעידים על העדר חווית עולם מסודרוהעדר ביט
 ,בהכרח והוא המשמעות האמיתית של עולם המרוכז בעצמי ∗∗∗∗יאנתרופוצנטר הינו, בהמשך

בסדר זה הוא המארג הגורם ההקפי ביותר . ומרכזילד הוא הוא נחווה כאילו ה, במילים אחרות
בעיקר על ידי , של האם  משפיע על חיי הילד מן הראשית שבתיווכה,  התרבותי של הקבוצה

 'עולםסדר 'בסיס ב. שינה וכדומההשעות , אכלההה, ת ההתנהגות בענייני הטיפול בילדנורמו
, שכמעט אינם ידועים לאם ולילד, שוכן עולם של השקעות ומבנים ליבידינליים הכרחי זה

-התפתחות הילד מטרום). אינטגרטיבי(שלם מסודר ומלוכד וגורמים לילד לחוות את העולם כ
וע לוטין לילד המסוגל לנאונים ותלוי לח-חסר, מתינוק פסיבי, ממלמול לדיבור, אגו לשלב האגו

העניין ואת ערוצי מעצבת וקובעת את העניין חיה ה ההתעניינות .ביחסה של האם נעוצה, בעולם
  .של הילד

בין אם הוא נחווה על ידי האדם הארכאי או  ,שלואופי הליבידינלי ה שומר על 'סדר העולם'
העולם אף הבוגר המודרני מסתכל על . ובין אם הוא נחווה על ידי ילד או על ידי מבוגר, המודרני

של  ותיתבמציאות האחד הנרכששחווית הקשר , כפי שכבר ציינו. מנקודת מבט אנתרופוצנטרית
הילד בין  ליבידוהחופשית של הרימה זב תלויה, ל ארוסאופי שה יבעל יחסים הראשונייםה
 םאופייניש ,בחנה המתהווההוה קיום-דוה ,מתוך המוכלות. )האם(העולם לבין , )מודע-הלא(
למרות הדגש . שלמותלעולם כ ילהמקב התייחסותמתפתחת , מערכת יחסים ראשוניתל

משום , פתוח לקולקטיבהינו של הילד ) כולל, שלם( האינטגרלי עולם האגו, האנתרופוצנטרי
 העמדה המרכזית של הילדהפיכת את  תומונעשהוא מאופיין על ידי עמדות והתייחסויות ש

  .טיתיססיקנרו)  אין מציאות אלא אני בלבד(סוליפסיסטית ל

 אריג תטוומופיע כ האם הגדולה ארכיטיפ במיתולוגיהעולם מסביר מדוע לאם הבין קשר ה
הסדר רב . היא טווה את הקשר בין העולם והחיים וגם שומרת עליו, כלומר .שלו תשומרכו
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בעניין  יםילעולם תלויחיד מעות של העולם וההשתייכות רבת המשמעות של ההמש
האם הגדולה של , בהתאמה. יחסים הראשוניתהמערכת  תשמעצב ,ארוטי בעולם-ליבידינליה
ר ההדדי דרך הקשמאחר ש, פוריותהאהבה והגם אם היא אלא , ילדהאינה רק האם עם ראשית ה

ברסלי ואופי ההשתייכות האוני בוגר באופן הקרוב ביותר את הארוסשבין המינים חווה האדם ה
  .אנושית- עלוהשל הנפש האנושית 

 .הפטריארכלי המאוחר יותר שונה מעיקרון הלוגוס מטריארכליתהה תקופבסדר יש להבין שה
סדר של  החוויכלומר  ,עיקרון הארוסל, מוקדם יותרלעיקרון שייך סדר בתקופה המטריארכלית 

 רוחל מקביל השמש כמולידבמונחים מיתולוגיים . רגשה פינקבעת במידה רבה על שמשמעות ו
מקביל ה, מייצג עיקרון רוחני שונה בעוד אור העולם הלילי של הירח, סשל הלוגו תהפטריארכלי

   36.לעולם המטריארכלי של הראשית

של רוח העיקרון את מייצג  ,עיקרון קוסמוגניהמהווה  ,במיתוס היווני האל הוותיק ארוס
אלת  37:התאור הבא על ראשיתם של הדברים לקוח מטקסט יווני קדום. המטריארכלית ופהתקה

הופרתה על ידי הרוח והטילה יא ה .ציפור בעלת כנפיים שחורות"ה יתקת היומין הייתעהלילה 
שהינו , של הרוח החפוזה נומתוך הביצה קפץ ב. שכההענק של הח האת ביצת הכסף שלה בחיק

האהוב מכל השמות , רק שם אחדלו אך זה , אל האהבה, הוא ארוס שמו. אל בעל כנפי זהב
רטים מתייחסים רק לפ, שחלקם נשמעים מאד מלומדים, של האל יתר שמותיו... שאונהוא ש

פאנס  השם. לכל האלים' הבכור'מעיד שהוא  השם פרוטוגונוס. מסוימים של הסיפור הישן
כל מה שקודם הוא גילה והוציא לאור : ר קפץ מתוך הביצהמסביר בדיוק את מה שעשה כאש

  ".  העולם כולווזה היה , וך ביצת הכסףחבוי בת היה מונח

- שמש בהמשךכפי ש, לה אל הרוח הלילי המכונף למקבי, ביצת הכסף של הלילה היא הירח
 תואםלי הנשי הלי הבטצומח בה - ארוס - הירח זרוח  .לאל הרוח של היום קבילפאלית ת

  38.לתודעה המטריארכלית

צורת תודעה היא אלא , הפטריארכלית הודעהתקדימה את מההתודעה המטריארכלית אינה רק 
 מערכתמ, הנובעת מתוך רגש חזק 'איכות האור'היא , גשיבעלת דגש רמודע ו-ה יותר ללאובהקר
בהירות דת בניגוד לעומ, יציבההלא , המשתנההאור איכות . תחושתית הא ביסודימודע שה-הלא

צורתה  39,קירבהשל  תייחסותה אהתודעה המטריארכלית הי. הקבוע, יהשמש אור הלוגוס
האובייקטיבית של  ,חכמה המופשטתהמנוגדת ל, )wisdom( הגבוהה ביותר היא חכמה

 מודע- הלא תחכמ"היא נקראה . דברים ממרחקעל  מביטה, הלוגוס הפטריארכלי
 האם הגדולההצורה הגבוהה ביותר של , ה זומסיב". ייכותתשההחיים וה של םוהאינסטינקטי

  . שחכמתה המטריארכלית  קשורה לכל הדברים החיים, היא סופיה

. על יחסים בין דברים חייםמודעת חל תמיד -של החכמה האינסטינקטיבית הלא ארוסאופי ה
 מואם טובה על קיוכחולש כרוח טובה ו לירגובאופן  יחסים הראשונייםקובע את השהוא 

מתבססת על  אינטגרציהה. מגיע לאינטגרציה עם החיים והעולםאשר כך  ,המוקדם של הילד
קובעת  ותמודעא לשל ואמודע שב ,המסדרת הגדולה של החיים, תוהאם היא המארגנ, קיים סדר

  . הילד רים לתוכם יכנסשוהק הליבידו את כיווני

                                                           
36

ית אינה רלבנט, השאלה האם המיתולוגיה של הירח מקדימה את המיתולוגיה של השמש או ששתיהן התקיימו זו לצד זו מהתחלה 

את " מקדימות"מודע והנפש הנשית תואמים למיתולוגיות  ה-היסטורית הלא-מבחינה פסיכו. מנקודת מבט פסיכולוגית או ארכיטיפית

  .של העולם הגברי התודעה ואת עיקרון הלוגוס
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 יתראשונכצורה ייחודית ו תפסהוא נ ,ההזנו ףגושל  שלבל אנלוגי עולם-אם סדרשה אף על פי
וגופנית  ∗תקטוניינו בעל הדגשה זה ה יקוםש אנו מדגישים שוב. קוסמיה בבוסשל הכרות עם ה

לכן הרוח כאן אינו משהו מופשט  .מוחשיתממשות ככל מה שהוא רוחני ונפשי נתפס  .וגם סמלי
רוח ה בלעדיה .ומחייהה מציאות חיזו אלא   - גם אנו בעצם יוצרים הפשטה מהמוחשי  -
  .'מפלצת'למעשה בשלב זה רוח שטות היא   .פחד וררתמע) ספיריט(

 ,לימהעולם המטריארכלי הוא עולם ס ,עבור הילד תונטוגנטיאו עבור האדם הקמאי תפילוגנטי
 העדיין לא נפרד חיצוניתהמציאות ה. יתודעה מטריארכלית מייצגת את העולם הרוחנ שבו

דבר ממשי כ, דותכאח תנחוו עדיין תיהןש .רוחשל הו )soul(שמה נהשל  מהמציאות הפנימית
יחסים הכאחדות ישירות שהחלב נחווה פירושה  וויה הסמלית של חלבהחלמשל . משמעותיו
  .כמזון, כמציאות חיצונית חלבהבה מעבר למשמעות שהם הר ,בסיסייםה

התייחסנו להקשר , על התפיסה המיתולוגית של האדם הקמאי ושל הילד ∗∗כאשר דיברנו
היא תפיסה , גדולההכאם למשל החוויה של האם , ליםהחוויה של העולם בסמ. דומה

זרמים של , אדרבה. קשורמופשט או לא , אובייקטיבין עולם חיצוני בתקופה זו אי. מיתולוגית
לתכני העולם , שבו ממוקם הילד, זורמים מהמרכז האנתרופוצנטריו קווי התייחסות א ליבידו

ורוח  )soul(חדורי נשמה , נוכחים באמת כך תכנים אלה. סמלים בעלי משמעות שהם כולם
ידוע הקשר בין . השתייכותעולם של אינטראקציות או מערכת של חלקים נומינוזים ב, כאחת

כאן ברצוני רק להדגיש . דם הקמאי ושל עולם הילדומאגית של הא ∗∗∗סטיתאנימיהשקפת עולם 
  .של המציאות המטריארכלית ארוסות ואופי השהדבר מבוסס על ההתייחס

בדמות האם  רק פירושו שהעולם נחווהאך אין , ותלוי בואימהי הסדר הקיום הינו בתוך ה
כך גם  ,הלילהחשכת היום עולה מתוך כפי שאולם  ,חובקת חיים ומוות האם הגדולה. ההטוב
כמולידה , הורגת ואכאשר היא מפחידה גם  .ראוי לאמוןתמיד  האם הגדולההקיום של כוח 

בלתי  עולמיהנצחי בסדר חיים את מחזור ה מקיימתשהומת ו מהמחייה כל יא ההנצחית 
  .מעורער

לכן  .מים ביחסים ראשונייםולגהכאב ונטישה , ההבט הטוב של האימהות גובר על פחד
 הנובעים מהיותו המחסה וההגנהשליליות הילד אינו מאבד את תחושת למרות החוויות ה

  .באינטגרציה עם סדר גבוה יותר

 מאפיין אנשים בריאים ,מים שלילייםשל גור גםשיכול לעשות אינטגרציה  עולם מאורגן
ים מה קורה מתבררת כאשר רואטובים  סים ראשונייםיחחשיבותם של  .מבוגרים וילדים כאחד

העיקריים יחסים ראשוניים מופרעים או הרוסים הם בין הגורמים . כשקשר כזה אינו שורד
סוף חש שמגיע שהמטופל הפרעה מתחילה כהלעתים קרובות . לפסיכוזה הידועה כסכיזופרניה

העולם . אחדות העולם מתנפצת, המודעתומאוחר יותר בחוויה , ויו ובחלומותיבחזיונות. העולם
מתבטאת  והתפוררות, ודדים או אם חלקי עולם נשאריםמתפורר לדברים מתים ומבכנראה 

  .במאבק בין גורמים וכוחות עוינים

המהווים את אחדות החיים , מסודרים, םמיידינ, ייםיל העולם מורכב מיחסים חבאופן רג
 ,ה או זה אחרי זהמול זזה  ,זה הדברים נראים זה לצד, כמו בפרספקטיבה אופטית ,שבהם
המחייה  על ליבידומעידים הקשרים ו הסדר. סדר היררכיהם כפופים ל. ביחס אחד לשני, כלומר

 קלקול חלכאשר מסיבות שונות  אך. ת עם העולםמודע-ס של זהות לאביח הנמצא, את הנפש
הפרעה בהתפתחות ההתייחסות של הילד  נגרמתו מופיעה האם הנוראה, יחסים ראשונייםב

  . יםהבטבכל ה לעצמי ולזולת, לגופו

                                                           
 .חומרי, גשמי, אדמתי, שוכן בעולם התחתון, מיוונית, קטוני ∗
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. האם הנוראה של מהלעול עם הרגרסיה, זולת בא לידי ביטוי בסכיזופרניה-הרס זה של עולם
אשר בסכיזופרניה מתחייה לעתים קרובות על ידי , מתפוררת המציאות האחדותית הסמלית

התפרקות לתוך , כלומר, הנחווה ככאוס, התוצאה היא סוף העולם. זיונות רגרסיבים והזיותח
נוקשה , יקאו שהוא נחווה כסדר ר. חסרי קשרו ול חסר משמעות של שברים חסרי צורהבלב
שהיא אמורה בדומה למערכת קואורדינטות ללא התכנים החיים , יתי של מערכת מתהוכפי

  .לתאם ביניהם

חולש על  ארכיטיפה .ובעקרות רעבב, בצורתב, ליוןיכב ,קשור במוות הנוראה האם ארכיטיפ
ם של יהבסיסי היוצריםמדי מהכוחות יצונית הפרדה ק נהכאשר יש ופרניהסכיזהעולם 

ניגוד כעומד  עיקרון הארוסביטול אישיות דרך העולם והפירוק . המטרנאלי או עוינות כלפיהם
של האם הטובה על  נהכיתרותגלה בה עיקרון הארוס מ ,להתפתחות הטבעית של אישיות הילד

, עצמיכ, זולת כגוףה לבין ניאכ היחסים בין הילדכות מערכל כאינטגרציה של  ,האם הנוראה
  .עולםכחבר וכ

מגיעה לשיאה , בטוחים יחסים ראשוניים המובטחת באמצעות, ילדהתקינה של ההתפתחות ה
וכאשר , עם התהוות אגו אינטגראלי המפציע כאשר הילד חי במצב של זהות עם האם הטובה

בהדרגה . עד לנקודה מסוימת או לפרק אותה יע את החוויה השליליתלהטמ הוא בעל יכולת
  .נעשה הקרקע שהנפש מכה בה שורשים העצמי, עצמי-קוטב אגו של ציר אגומתהווה 

הגומלין של - ולותפעומפנסציה באמצעות באופן כללי המצב האנושי נמצא בשיווי משקל  ובק
יך כך שתהל, החברתיות המיוצגות על ידי האם פסיכית טבעית והתגובות-התנהגות ביו

  . ם נסיבות חריגות מפריעות למערכת זואלא א, ההתבגרות מתנהל כמובן מאליו

, של היחסים הראשונייםלי מתחילה בשלב האורובורי המוקדם ההתפתחות של אגו אינטגרא
האינטגרלי את  משיג האגו, האם יפארכיטהנשלט על ידי  ,המטריארכלי, אבל רק בשלב השני

מתחיל  'האמיתיתלידתו ' עם, בתום שנת החיים הראשונה, במילים אחרות. עמדתו המרכזית
  .תאנתרופוצנטריועמדה  הילד לפתח אגו אינטגרלי

 


