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"על קבלת האדם את חלופיותו"
"מסוגלותו של האדם להכיר בסופיות קיומו ולפעול בהתאם לגילוי מכאיב זה עשויה בהחלט להיות
ההישג הפסיכולוגי הגדול ביותר שלו....כמעט אין לי ספק כי מי שיכולים להגיע לעמדה סופית זו
כלפי החיים עושים זאת על בסיס כוחו של נרקיסיזם חדש ,מורחב שהותמר :נרקיסיזם קוסמי
שהתעלה מעל לגבולות היחיד" )היינץ קוהוט.(1966 ,
בכדי לעורר דיון מקצועי חי ,עמוק ומוחשי בסוגיית חלופיות החיים מנקודת מבטה של פסיכולוגיית
העצמי ,אנו ממשיכים בפורמט של "מונודרמה כהצגת מקרה".
במסגרת זו נצפה בהצגת יחיד על אישה מעוררת השראה -יעל שמחה פאזולו ז"ל ,שבשנות חייה
האחרונות הפכה למורה רוחנית .ההצגה מזמינה התבוננות על האופן בו נוכחותו הממשית של מוות
קרב ,מתניע תהליך טרנספורמטיבי משמעותי בחולה הנפרדת מחייה ובכל סביבתה.

"למקרה שלא אהיה בסביבה"
בימוי וכתיבה :הבימאית אביגיל גרץ.
משחק ועיבוד :שרון דנון
ההצגה עובדה ונכתבה בהשראתה של יעל ,אישה צעירה שכוחה במילים המחפשת מה להשאיר
אחריה בעולם" .החיים של מי שמסכים למות שמחים הרבה יותר" היא אומרת ,ומקיימת....
ההצגה מספרת על מסע ההתעוררות שעברה יעל ,במהלכו היא מתוודה על פחדיה העמוקים ביותר,
מתוודעת לתעצומות נפשה ,ומותירה מילון מונחים לבתה הצעירה  -למקרה שלא תהיה בסביבה.

"להביט לא אחדל ,ולנשום לא אחדל ,ואמות ואוסיף ללכת" )נתן אלתרמן(

לאחר ההצגה תישא דברים עדנה להב צימרמן ,ותשתף במחשבותיה אודות התמודדות עם מוות
וקבלת חלופיות החיים .לאחר דבריה יערך דיון עם הקהל.
עדנה להב צימרמן ,היא פסיכולוגית קלינית ומטפלת באומנויות בהכשרתה ,לומדת מהמחזור
הראשון של תוכנית ההכשרה הפסיכואנליטית-בודהיסטית "רוח אדם" .עבדה במשך כעשרים
שנה בעמותה לילדים בסיכון ,עם משפחות ,צוות וילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי .עובדת
בקליניקה פרטית בתל אביב .פרסמה ב"שיחות" ובספר בהוצאת רוטלדג' ,והייתה מועמדת לפרס
גרדיבה על כתיבה פסיכואנליטית ב .2018
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