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 1  לפרד אדלרא/  "קל יותר להילחם על העקרונות של מישהו מאשר לחיות על פיהם"

 מבוא

ואולי  ,שבו התייחסתי למחלוקות שהובילו לקרע בין אדלר ופרנקל ,מודואת קמשיך ממאמר זה 

עקרונות ה ציג את. תחילה אוחשובותקיפחו את עולם הפסיכולוגיה והפסיכותרפיה ביצירות רבות 

  .ןשונה ביניהבווה בשואחר כך אדון ו ,הפסיכולוגיותי עליהם בנויות שתש

  הנלמדות. תובנותב המאמר אסיים את 

 

עומדים בבסיס שתי ההעקרונות  תכרלהמוד,  וילתרום לשיתוף פעולה, ללהיא  המאמר תמטר

להעשרת הבסיס התיאורטי עשוי להביא  ידע זהות, זו של אדלר וזו של פרנקל. פסיכולוגיה

  . ושל החברה האנושית קידום הבריאות הנפשית של האדםים בסקל העוש הרחבת האופקיםלו

 

 עקרונות מנחים ובסיסיים בפסיכולוגיה האינדיבידואלית

 ,שואף לחיות חיים משמעותייםה, לפיה כל אדם הוא ייחודי, אינדיבידואל, 2של אדלר ההפילוסופי

   .אגש ישר לנושא המרכזייה ואפסח על החזרה על . על כן,"מאוהב לאויב"במאמרי  ההוצג

ובמאה  (.2020, 3)סמרוהעשרים אדלר פיתח את הפסיכולוגיה שלו בעשורים הראשונים של המאה 

פסיכולוגיה המודרנית. למרות בהבסיסיים השתזרו  הועקרונותיהשנים שעברו מאז, תורתו 

 םלא איבדו את ערכם. אדרבה, השהפסיכותרפיה שאדלר יצר היא ייחודית, העקרונות שקבע 

בבסיס העקרונות . של ימינו בפסיכותרפיההנהוגות שונות השיטות השפיע על לה יםממשיכ

להבין  ואת ההכרה שמדובר במדע שמטרתפסיכולוגיה האינדיבידואלית  של אדלר נמצבהמנחים 

  .ולפרש את התנהגות האדם בקונטקסט החברתי שלו

שכל אדם ניחן ברוח יוצרת ובדמיון. והשאיפה להצלחה היא גורם בסיסי בחיי  ,אדלר הדגיש

הכוח המניע את ההתנהגות האנושית היא השאיפה לשלמות והתשוקה שהוא טען האדם. 

 אותנו.  מנת להתקרב לאידיאל שמושךלהשתמש בפוטנציאל שלנו על 

בהתנהגות האדם  ים חיובייםנויימכוונת ליצור שששיטה טיפולית היא של אדלר פסיכולוגיה ה

שליליות החיים התפיסות את שאפשר לשנות ולתקן אדלר קבע שבה הוא חי. ביחסו לחברה 

  בגישות בריאות מבחינה נפשית.ולהחליפן שנוצרו בילדות מזיקות הו

אך  .ומהווים חטיבה אחת תלויים זה בזה של הפסיכולוגיה האינדיבידואלית  העקרונות המנחים

בין המחברים מהווה בעיה. קיימים הבדלים ניכרים למקשה אחת ארגון העקרונות 

 ,ערבוב המושגים המרכזייםלתורת אדלר. משמשים בסיס הבהדגשת המושגים  "האדלריאנים"

ועל כן אנסה ה. תוניכר למי שרוצה ללמוד אמהווה קושי תורתו בשונים מושגים וכיוונים והדגשת 

  פי מחברים מוכרים ומוערכים בתחום הזה. ל הזאתפסיכולוגיה הלארגן את העקרונות של 
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מבטאים ומסבירים את הפסיכולוגיה של בסיסיים שמונה עקרונות  ,(1951) 4ניטה ארנולדלפי 

 נמרץ:  בקיצור מוצגים כאן אדלר. אלה 

 . בחיים שגת ביטחוןה       היא  מכוונת להישרדות, כשהמטרהה החיים הם תנועה - 1

קובע את כל הפעולות שלנו. הביטחון זהה להצלחה והוא נוצר בילדות  הביטחון כמטרה – 2

 המוקדמת. 

שאנו נמשכים אליה. אנו חופשיים לקבוע את המטרה שלנו  כל התנהגות מכוונת למטרה – 3

 בחיים. 

  .קורא לפסיכולוגיה שלו "אינדיבידואלית" ראדל – 4

גורמת  האדם . כלומר, הרגשת הביטחון שללחברה ואפשר להבין את התנהגות האדם רק ביחס - 5

 לו לפתח שיתוף פעולה עם אחרים או שיטות אחרות להצלחה. 

  .התנהגות הלא נורמלית על צורותיה השונותהלגבי  ף גםשל אדלר תק בעקרונותהשימוש  - 6

הן ניסיון ומאמץ להכרת אלה . שיטות מדעיות שיצר אדלרהשינוי בהתנהגות אפשרי בשיטות ה - 7

  .המטרה של האינדיבידואל, כולל אורח חייו

 אדלר שלעקרונות של הפסיכולוגיה והפסיכופתולוגיה ההוא מי שמקבל את  "ייןאדלר"  8

 קשור ברווחה האנושית.הומשתמש בשיטות המדעיות שלו בכל תחום 

 

טוענת שהפסיכולוגיה האינדיבידואלית של אדלר נשענת על שבעה עקרונות  ,(2020) ג'קלין סמרו

לישות מסוימת.  הרגשת השתייכותלנסות וליצור היא מטרת הפסיכולוגיה של אדלר  .בסיסיים

 ת החברה.לטובחיובי  אופןל לפעול בוכשהאדם מרגיש את עצמו אהוב על ידי האחרים, הוא יכ

הרגשת נחיתות ואי כשירות או אי התאמה לפעול לפי הנורמות היא תוצאה של סוטה ההתנהגות ה

  החברתיות.

 ם: הלפי סמרו העקרונות הבסיסיים של אדלר 

מהווה יחידה ש ,הפסיכולוגיה של אדלר, כל אדם ייחודי, אינדיבידואל לפי .גישה הוליסטית - 1

 עם החיובי והשלילי שבו.   ,ויש לקבלו כפי שהוא  ,שלא ניתנת לחלוקהאחת 

יחד עם הצורך שלו בלהכרת ייחודיותו  ףאשר שואהאינדיבידואל הוא גם ישות חברתית  - 2

   . מסוים או לארגון  להשתייך לגוף

לחיות בהרמוניה עם צורך פירושה  ,, שנקרא גם אינטרס חברתיקהילה או חיבורהרגשת  - 3

 . האינטרס החברתי קשור בקשר ישיר עם בריאות נפשית.החברה ולתרום לה באופן חיובי

אנושית מכוונים הההתנהגות וכל הרגשות ש הניח או כיוון למטרה. אדלר  טלאולוגיה - 4

ועל כן הוא שואף  .נובעת מהרגשת הנחיתות של האינדיבידואל וזולהתקרבות אל מטרה נכספת. 

 להיות מושלם יותר. 
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האדם נתפס  כמי שמכוון לעתיד, כמי ששואף למטרה , תיאוריה של אדלרב. מטרה סופית - 5

המטרה . או פוליטית ,מבחינה חברתית, כלכלית שאיפתו להצליח מייצגת אתהמסוימת, וסופית 

 .ייחודית לאדםהיא לפי אדלר הסופית 

 םחייה. אורח על מנת לשרוד משפיעה על התפתחותובה שהאדם נוקט השיטה  .אורח חיים - 6

 . לאורך חייו משתניםהתנאים ל והסתגלותלנפשית ובריאותו הלישירות  קשור שסיגל בילדותו 

 .אורח חייו ק אתנמממפרש את המציאות ומתייחס לדרך בה האינדיבידואל  .גיון פרטייה - 7

 . , אך יכול להיות גם מנוגד לשכל הישרההיגיון הפרטי מכוון להשגת ביטחון ועליונות על סביבתו

 

בעלון הרשמי של הפסיכולוגיה  5סופיה דה וריז התפרסם מאמרה של 1951בשנת 

המאמר דן בעקרונות הבסיסיים של הפסיכולוגיה האינדיבידואלית. אלה  האינדיבידואלית.

היות האדם ישות   ;, וביניהם הטוטליות של האדםמהעקרונות שהוצגו מקודם חלקכוללים 

 ,מטרה מסוימת תהפעולה משמש ;היכולת של הילד ליצור חברתית; האדם נמצא תמיד בתנועה;

משנת של דה וריז  שלא נכללו במאמרה ביםרם מושגי נוספואלה העקרונות ל לחברה. השתייכותו

  שהוצגו מקודם. ,ם של סמרו וארנולדהוגם לא במאמרי ,1951

התפרסם מאמר קצר מטעם מכוני אלפרד אדלר בסן פרנסיסקו ואוניברסיטת צפון  2020 תשנב

, ובו הציג "שבעה רעיונות 6כתב אותו הנרי שטיין ."אלפרד אדלר: תיאוריה ויישום" מו:ש .מערב

המאמר דן בשבעה רעיונות  ."האינדיבידואליתקריטיים של התיאוריה והיישום של הפסיכולוגיה 

כדי להימנע מחזרה על  ,בלי להיכנס לתוכנם של כל רעיון ת. אציג כאן רק את הכותרקריטיים

ייחודיות  ;אוריינטציה למטרההאינדיבידואל; אחדות  הרעיונות שהוזכרו כבר. אלה הם:

  טיפול.ו בריאות נפשית הרגשת קהילה; חברתי; קשר והחלטה עצמית;

 אינדיבידואלית  הבפסיכולוגיה עקרונות סיכום ה

ראייה ה" - או ליתר דיוק ,המטרההעיקרון הבולט שעליו מסכימים המחברים שסקרתי, הוא 

עבור אדלר, זו ראייה שלוקחת בחשבון את הכוח היוצר של האדם. המטרה  מכוונת למטרה".ה

מובילה את האדם ליצירת ערכים שתורמים להתפתחותה של החברה. אדלר כתב שכל 

 אינדיבידואל שואף לזכות בהרגשת ביטחון בקיומו ולחיות חיים משמעותיים. 

ופיצוי כנגד הרגשת הנחיתות שהחיים מהווים תנועה המכוונת למטרה  אומרת התנועה כעיקרון

יכולה להיות פיזית וגם פסיכולוגית. הרגשת הנחיתות הפסיכולוגית  זושטבועה באדם מלידתו. 

.  התנועה משמשת זרז למוטיבציה של האדם לקראת העתיד. אנו עצמו נובעת מההתייחסות אל

מרת לנו וא נמשכים למטרות שלנו, לאידיאלים שלנו. המשיכה הזאת נקראת טלאולוגיה. היא

 .לטובה שהחיים קשים ולא בטוחים, אך תמיד יש מקום לשינוי

הסכמה בין המחברים. אדלר טען שצריך  ויש עליעיקרון נוסף ש ןה ייחודיות האדםאחדות ו

להתייחס אל האדם בשלמותו, בדרך בה הוא מקבל את החלטותיו,  ובהכרת היותו על פני האדמה 

 רק פעם אחת. עלינו לראות את האדם כיחידה אחת שלא ניתנת לחלוקה. 

רגש חברתי אדלר  במונחאדלר קרא לעיקרון זה "הרגשת קהילה".  .רגש חברתי והשתייכות

החברתית של האדם. אנו  התכוון לכך, שאי אפשר להשיג שלמות והצלחה בלי להתחשב בסביבה
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שחי  חוץ אולי מרובניזון קרוזו –תלויים באחרים בכל דבר. בלעדיהם לא היינו יכולים להתקיים 

 כדי לשרוד.  נוסףהוא נאלץ להיעזר באדם  על אי בודד, אך

 תייםולחיים משמעלוגותרפיה בעקרונות מנחים 

, הצגתי לראשונה את 7(1999) "בספרי "לוגותרפיה למטפל, עבודה סוציאלית משמעותית

  הפילוסופיה והעקרונות של הלוגותרפיה.

כדי לעזור לאדם אובד העצות בעולם המודרני כיצד לחיות חיים  ,מובאים כאן בקיצור העקרונות

 משמעותיים. 

 לחיים יש משמעות, כל עוד האדם מודע, בכל התנאים.    - 1

 השאיפה למשמעות היא הגורם המניע העיקרי בחיים. - 2

 לבני האדם יש חופש למצוא משמעות בחיים. - 3

 הכוח המתריס של הרוח האנושית מהווה נשק חשוב במאבק להישרדות. - 4

ת שאנו נוקטים לגבי האלטרנטיבות בחירות קיימות בכל מצב. הן באות לידי ביטוי בעמדו - 5

 שאנו בוחרים בקבלת החלטות.

וכולם חייבים להיות כלולים בכל  ,, נפשי ורוחניביולוגי -בני האדם מורכבים משלושה ממדים  - 6

 טיפול.

ראות אותם כ"שום דבר מלבד", או לממדיים, -כיצורים חדלעולם אין להתייחס אל בני האדם  - 7

 ול.כונות הזקוקות לטיפכמ

 הרוח האנושית מהווה את הגרעין הבריא אצל כל החולים. - 8

 אנו מסוגלים להתעלות מעל ומעבר לעצמנו, למען אדם אחר, על ידי מעלת האהבה. - 9

 אנו יכולים להתרחק מעצמנו, מן ההתעסקות המתמדת בעצמנו, על ידי צחוק והומור. - 10

, אלא גם על ידי מה שאנחנו רוצים להיות קיומנו בהווה נקבע לא רק על ידי העבר שלנו - 11

 בעתיד.

 הוא ייחודי ולא ניתן לתחליף.כל אדם  - 12

משמעות קיימת בכל מצב. היחיד מחליט אם להשתמש, או לאבד, את ההזדמנות למציאת  - 13

 משמעות בכל רגע.

 משמעות הרגע לא תמיד ברורה. עלינו להיות סבלניים על מנת לגלות אותה. - 14

 אחריות היא היכולת להגיב לדרישות החיים בכל רגע. - 15

מתח ולחץ הם חלק בלתי נפרד של הקיום האנושי. מתח רוחני מחזק את "השרירים  - 16

 כפי שיכלו להיות, במקום כפי שהם. וחייאת הרוחניים" של האדם ועוזר לו בשאיפתו לחיות 
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 לא החייםכל עוד יודע את מגבלותיו  גילוי משמעות בחיים איננו מתנה אלא הישג. האדם לא - 17

 מכריחים אותו לבחון אותם.

גדילה והתפתחות הם תוצאה של שינוי. תרפיה נחוצה רק במקרים בהם השינוי לא מלווה  - 18

 בצמיחה.

רק משמעות שעלינו למצוא. אושר ותענוג הם תוצרי לוואי  –החיים אינם חייבים לנו תענוג  - 19

אלא משהו  –של מציאת משמעות בחיים. הפילוסוף והמשורר גתה אמר: "החיים אינם משהו 

   "למען...

סיכמתי את  ",8? משמעות החיים במחצית השנייה של החיים"האם איחרתי את הרכבתבספרי 

רק את העיקרון שאומר כי האושר ים. אציג כאן ם הסברלה וספתי העקרונות, שהוצגו לעיל וה

  ואחר כך אדון בעקרונות הדומים והשונים בשתי הפסיכולוגיות.  ,הוא תוצר של המשמעות

הוא תוצר של המשמעות. וכעיקרון, הוא ייחודי ללוגותרפיה. האושר  האושרש הדגיש 9פרנקל

  :כמטרה בחיים נידון על ידי פילוסופים שונים בעבר ובהווה

הוא של כישרונותיו.  מתמשכתשהאושר האמיתי של האדם תלוי בהפעלה  אמר   10אריסטו

שמבדיל אותנו מצורות החיים הנחותות. האדם המאושר ביותר לפי אריסטו, הוא מי שממלא את 

 התפקיד הזה. 

משוחררים החיים טען שהאושר נובע מהמוח שלנו, ללא קשר לדת או לאלוהים.  11אפיקורוס

 הם מאושרים ושווים לחיי האלים. חיים כאלה מחרדה גופנית ונפשית פתוחים לתענוגות. 

אמר, שאנו מבלים את המחצית   הפסימיסט הגדול בין הפילוסופים, 12רארתור שופנהאוא

הראשונה של חיינו בגעגועים לאושר, שלא ניתן להשיגו, ואת החצי השני בדאגה בגלל האסונות. 

שישנם שני אויבים לאושרו של האדם: הכאב והשעמום. וחיינו נמצאים בתנועה  הוא הוסיף

לא בסבל זוכה תמידית בין שתי הקצוות האלה. מי שמסוגל להתעלות מעל ראיית העולם כמ  

 בניצחון עליו.

פרנקל, לעומתו, הדגיש  שהשעמום הוא פעמון אזהרה שקיים כדי שנוכל להימלט מחוסר פעילות 

 משמעות בחייו הוא אדם מאושר.  מי שיש לוחסרי משמעות בחיינו. ולזהות מצבים 

       

 שתי הפסיכולוגיותבשונים הודומים העקרונות על ה

תיאוריה מרשימה יותר ככל שהנחותיה פשוטות יותר, ככל שהיא האמר ש ןאלברט איינשטיי

 וככל שתחום הישימות שלה רחב יותר .  ,מקשרת בין יותר סוגי דברים שונים

השאלה העיקרית איננה איזו משתי התיאוריות טובה יותר או מהימנה יותר מבחינה מדעית, אלא 

 איך ניתן לעזור לאדם לחיות חיים משמעותיים? 

אין ולכן , בלוגותרפיה של פרנקלבחלקם בולטים בתורתו של אדלר כלולים ים השגמועקרונות והה

 .מאלו שאדלר טבע והתייחסות שונה ,לבוש שונה, דגש שונה ובליק םהם. חלקעלי חזורצורך ל

  בלוגותרפיה.את אלה שהורחבו ו ,שונה ביניהםאת השווה ואת הכאן אציג 
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נקראת שיטה זאת  .13סוקרטס ,בשיטתו של הפילוסוף הגדול ביוון העתיקה ושתמשה אישיםה שני

ועוזרים לו להגיע  מבחינה הומניתלמטפל מדברים עם המטופל כמי ששווה ", בה טישיח סוקר-"דו

    לאמת.

. שתיהן עוסקות האדםהתנהגות להבנת חשוב מהוות בסיס של אדלר ופרנקל הפסיכולוגיות 

 .שתיהן נשענות על ידע מוכח על ידי מחקרו. הבריפוי נפש האדם ושחרורה מההפרעות המציקות ל

אך בעוד שאדלר שם את הדגש  בפסיכותרפיה. וחשובות שונות  אסכולותכבעולם שתיהן מוכרות 

, פרנקל התמקד בעיקר בהשפעת הממד הרוחני על סוציאליים של האדם-על האספקטים הפסיכו

  בריאותו הנפשית של האדם.

ברגשי הנחיתות שלהם, ולאלה  התלוייםאדלר חילק את בני האדם לשתי קבוצות: לאלה 

בני האדם לשתי קבוצות: להגונים רודפים אחר עליונות ושליטה באחרים. גם פרנקל חילק את ה

 ולאחרים...

אך מושג המשמעות אצל  .חיים משמעותייםשכל אדם שואף לחיות ם עם אדלר מסכיפרנקל 

: מובנים שלושהב פרנקל התייחס אל  המשמעותכעיקרון בלוגותרפיה.  יותר דומיננטיפרנקל 

  הממד הרוחניש טעןהוא . או הסופית משמעות העליונההו ,משמעות הרגעמשמעות החיים, 

    בעזרתו מסוגל האדם להתעלות ולהתגבר על קשיים ועל מכות הגורל.וייחודי רק לאדם, 

בכתבי אדלר, אך גם  נמצאזה העיקרון ה. אמנם בלוגותרפיה הוא ייחודי ומרכזי האחריותעיקרון 

 רביםים נשאלפרנקל.  ייחודית  ת שהאדם אחראי עבור מעשיו ומחדליוימשמע-הקביעה החד

אחרים כדי  למסור אותן לידימוכנים עבור חייהם ושלהם מוכנים לוותר בקלות על ההחלטות 

ותפקידו של המטפל הוא לעזור למטופל לקבל אחריות אישית על מעשיו  .עליהן לברוח מהאחריות

   . ומחדליו

 יםמרכזינות העקרובין הוכלל אותו  "ל הרוח האנושיתש ההתרסה"כוח פרנקל טבע את המושג 

נקרא במקורו "אף על פי כן, אמור "האדם מחפש משמעות" בלוגותרפיה. ספרו המפורסם ביותר 

הוא של הרוח האנושית  התרסה. כוח העולםכן לחיים". הוא מוכר היום על ידי מיליוני בני אדם ב

  .בלוגותרפיה כלי טיפולי חשוב והוהמו ייחודי לאדם

 וראה בה ממד ,הרוחנית, או "המשמעות הסופית" עליונה"המשמעות ה"את מושג  יצרפרנקל 

 הארצית מול "המטרה הסופית""המשמעות העליונה", הרוחנית,  אתהוא העמיד  .של האדם נוסף

 לתפיסה, ובכל זאת קיומה מוחשי. נתסופית לא ניתהכמושג מופשט, המשמעות  בתורת אדלר.

גם על פני כדור ועלינו רק להתבונן סביבנו בטבע ובקוסמוס ולראות שישנו סדר מסוים בעולם 

 סופי. -בחלל האין - ומעבר לו ,הארץ

שיש משמעות מעבר לעולם הפיזי או  ןהרעיו מודע לכך שלא כל אחד מסוגל לתפוס את  היה פרנקל

להדגיש שמשמעות כזאת לא ניתנת  כדי ,שתמש במושג "המשמעות העליונה"ההנפשי. ולכן הוא 

ם באלוהים יובכל זאת, גם אלה שאינם מאמינ .באמצעות הכלים המדעיים הנוכחיים להבנה

בריאות הנפש. אמונה לחשיבות עיקרית  תא בעליהזאת ד כזה אכן קיים. אמונה ממודעים לכך שמ

לא מצפה מי שאוהב את אלוהים נכון,  .זאת מוסיפה הרבה מאוד לכוח החיים של האדם

כיצד לא משנה במה אתה מאמין, אלא  :. והוסיף14המאלוהים לאהוב אותו בחזרה, אמר שפינוז

 .חי את חייך אתה
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אינה ייחודית ללוגותרפיה של פרנקל. אדלר הקדים אותו בנושא זה. אך  המשמעות כעיקרון

אישית א הי. היא קיימת בכל תנאי,  המרכזית בחיים מוטיבציההמשמעות  היא הפרנקל קבע ש

   ויכולה להתגשם רק על ידי מימוש ערכים. ;פעמית-וחד

רופא. גם הוא יה ה 15התסל מונכאהן אדלר והן פרנקל היו רופאים ופסיכיאטרים. הסופר הגדול 

מיקלה" -סן מגילתפר בספרו "יולא סתם רופא, כי אם רופא מבוקש מאוד ומצליח מאוד. הוא ס

ה בנה את ארמונו, חי קברן זקן ת  קפרי באיטליה, היכן שמונשבכפר  ,שפות 45-שתורגם ל ,(1934)

עד  –שהמקצוע שלו לא מוצלח, כי איש לא מת בכפר  ,הת  תו אמר למוניבשיחה או ;כבן שבעים

 שלא פונה לרופא...

ה עסק גם בפסיכולוגיה ונהג לשאול את עצמו: מדוע יושבים בחדר ההמתנה שלי כל השוטים תמונ

י? ואיך יתכן שחולי הרוח המסוכנים ביותר נרגעים יתום למלא אחר הוראהללו? ומדוע מוכנים ה

אצל המטופל. אך איפה האמון נוצר?  אמוןמה סוד ההצלחה? לעורר כשאני לוקח את ידיהם בידי? 

האם בראש או בלב? והוא עונה ביושר: אינני יודע. אך הוא ידע שלא ניתן ללמוד אותו מתוך 

קסום, שניתן לאחד מילדותו ולעולם אין הוא אוצר הוא האמון  .הספרים וגם לא ליד מיטת החול

ניתן להשגה על ידי האחר. ומי שחסר את התכונה הזאת נאלץ לסבול את ההתייעצות עם 

 העמיתים... 

ה הקדים את זמנו וסבר שעל המדינה לשלם היטב לעובדים במקצועות הטיפוליים, לפחות תמונ

חידוש מרענן: הוא אמר שצריך לחנך את הציבור ובפרט את ברמה שווה לשופטים. והיה לו 

 לכבד את העוסקים בעבודה הטיפולית.  ,הצעירים בבתי הספר, במכללות, ובאוניברסיטאות

הם היו ערים לעובדה שכל טיפול הוא  אדלר ופרנקל התברכו ביכולת לעורר אמון אצל מטופליהם.

פשית צריך להיכנס לעולמו הפנימי של אותו הם ידעו שכדי לעזור למישהו מבחינה  נ .מנותוא

הלא נכונה  יכולתו של האדם לשנות את התנהגותותרו לחיזוק שניהם ח ,תרפיסטיםכפסיכואדם. 

מבחינה אישית וחברתית. ושניהם סמכו על האינטואיציה שלהם שתציל אותם משאלות 

  מביכות...

לימוד, וגם לא האמר שהכי חשוב לאיש המדע זה לא התעודות, לא מספר שנות  16ןאיינשטיי

ם יהאינטואיציה היא מושג קשה להגדרה. נהגתי להדג הניסיון שלו, אלא האינטואיציה שלו.

באמצעות הסיפור הבא: סופר מפורסם נשאל פעם האם אפשרי לאמן מישהו לסטודנטים אותה 

לעולם לא הוא שר לאמן את האדם אפילו לתפוס עכברים. אך ? הוא ענה: "אפגדול להיהפך לסופר

 יתפוס כל כך הרבה עכברים כמו חתול בן ארבעה  חודשים...

  תובנות אחרונות לסיכום

שקיבל מהפילוסופים שקדמו לו והעשירו את רוחו, כך גם כשם שכל פילוסוף הושפע מהרעיונות 

כל אדם יוצר את היצירה ועם זאת, שקדם לו. למי כל פסיכולוג ופסיכותרפיסט חב חוב גדול 

     האישית שלו.

"מי יעז לדבר על פסיכולוגיה בימינו מבלי להזכיר את שמם של פרויד ואדלר? וכשמדובר 

 שוב ושוב אל הפסיכואנליזה והפסיכולוגיה האינדיבידואלית בפסיכותרפיה, מי לא יתייחס

לוגותרפיה בלי האפשר לדבר על  אי (.1986" )בספרו "הרופא והנפש לפרנקכתב , "כנקודות מוצא

ופרנקל שייכים  ,אדלרפרויד, אמנם של אדלר. להכיר תחילה את הפסיכולוגיה האינדיבידואלית 
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אך יצירותיהם הגדולות  ממשיכות להשפיע על הפסיכולוגיה בכלל ועל  ,כבר להיסטוריה

       הפסיכותרפיה בפרט.

מבוססות על עוסקות בנפש האדם, בביטוייה וברפואתה. שתיהן של אדלר ופרנקל הפסיכולוגיות 

הגותי -פילוסופיה האישית והרקע התרבותיהשוני בין אדלר ופרנקל טמון ב. דמוקרטיים ערכים

להפיכת החולה הנוירוטי וונת כמבחינת הפסיכולוגיה האינדיבידואלית, התרפיה מ הם.של

יות האישית, ובכך להרחיב את תחום האני לאחראי לתסמין שלו ולהכללת התסמין במעגל האחר

לכוון את האינדיבידואל להגשמת לעומתה, מעוניינת  ,על ידי הוספת האחריות. הלוגותרפיה

   שעליהם בנויים החיים.הפנימיים של האדם, הפוטנציאליים  ערכיםה

ענווה. הפסיכולוגיה של אדלר מדגישה את האומץ, אך שוכחת שהאומץ צריך להיות מלווה על ידי 

בלוגותרפיה  ועל כן,הם ממד בפני עצמם. . כוחות אלה ענווה אמיתית מול כוחות הרוח האנושית

  .נטית היא סימן לכוח פנימי ולאומץתענווה או

הבעיה המרכזית של הפסיכולוגיות השונות היא, שהחוויה האנושית עמוקה מדי, מסובכת מדי, 

  מלאה במסתורין, ואינה ניתנת למדידה מהימנה מחוסר כלים מתאימים.  

להשיג את הצורה הגבוהה ביותר  שהיא: אין חילוקי דעות בין אדלר ופרנקל לגבי מטרת החיים

ורק ויש ידע בלב, שהוא הידע האמתי. ידע  ישדבר בעל ערך. הטוב, שממנו נובע כל ושל הידע 

 בעזרתו אנו מגיעים להרמוניה של הנפש. 

האינטלקט הוא ההיגיון, תי פירושו להפוך את האינטלקט שלנו למושלם. ילפי שפינוזה, ידע אמ

ו האיכות של כבוד והחופש הוא גולת הכותרת ות   . לאמתוהגורם שמחובר לרעיונות מספקים, 

 האדם. 

שפינוזה ייצג עבור פרנקל את הרציונליות ואת ההשכלה. והמרד של שפינוזה כנגד המוסכמות 

השמרניות בדת נגעו במיתרים זהים בנשמתו של פרנקל. אני משוכנע שגם אדלר היה מסכים לכך 

  וי.תי קשור בצורך לעשות שינוי בחשיבה כשהתנאים בלתי ניתנים לשינישהחופש האמ

שאפשר למצוא (, 1997) "אולטימטיביתהאדם מחפש משמעות אמר בספרו " (1997) 17פרנקל

בכוחו של האדם להפוך  .יום על ידי "השאיפה למשמעות" ככוח מניע-משמעות עמוקה בחיי היום

 היעדר שיפוט.  וסבל וייסורים להישג אנושי. החיפוש אחר משמעות אולטימטיבית אין פירוש

הוא היה ער לעובדה שיש שנאה   .קיים בעולםהלרוע מתוך ניסיונו האישי היה מודע פרנקל 

האם להעשיר את את משמעות חייו האולטימטיביים:  האדם בוחרווהגינות.  וקנאה, וגם סובלנות

 , או לתת לכוחות החושך להשתלט על חייו. טובמה שהגון והעולם ב

שמדריכות את העוסקים בפסיכולוגיה  ,הצורך בשתי הפילוסופיות ובשתי התיאוריות

נעשה בימינו יותר ויותר מוחשי. כל אדם זקוק  ,והניתוח הקיומי האינדיבידואלית ובלוגותרפיה

. השאיפה לקיום משמעותי לפילוסופיית חיים שמסוגלת לרומם את נשמתו ולתת טעם למאבקיו

ולוגית, ואף לא הישגי משותפת לאדלריאנים וללוגותרפיסטים באותה המידה. שום קידמה טכנ

לשמש תחליף למגע אנושי אוהב, לטיפול הומני, ולכבוד האנושי ביחסים  ים המדע לא יכול

 המקצועיים עם הנזקקים לשירותי הפסיכולוגיה האינדיבידואלית והלוגותרפיה.
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כל אדם הוא עולם שלם, יחיד ומיוחד, אשר לעולם לא יוכל להימלט מבדידותו, אך יוכל להתמודד 

היותו בודד בעולם בכוח האהבה והבחירה. כל אדם יכול לבחור כיצד הוא רוצה לחיות את  עם

    חייו. 

תיים. האמת נמצאת בתוכנו, לא ילכל אדם יש עקרונות אמ :בדברי סוקרטס יאסיים את מאמר

תי צריך לחפש ולא יא בדעת ההמונים. את הידע האמולבשמיים, לא במסורת או בספרי הדת, 

ואם כי איש אינו יכול ללמד מישהו את העקרונות הבסיסיים של פעולה נכונה וחשיבה להורות. 

חדה ובהירה, אנשים מסוימים יכולים לעזור. אלה הם הפילוסופים והחכמים שקידמו את 

  האנושות בחוכמתם.

בעזרה לבני האדם בין האנשים האלה נמצאים אדלר ופרנקל, שראו את תפקיד חייהם ומשמעותם 

 . להיות אחראיים לקיומםו, בידע  ובחוכמהלזכות 
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