
  1

 

  לשחר, לנעה, ליהונתן, ליעל, להללי ולמיכאל

  שהשהות במחיצתם מעשירה אותי תמיד
  



  2

מהגוף הגלוי לסיפור הנפש הסמוי
  

  לוי- יונה שחר
  

  

  
  

  

 נפשית-פרדיגמה תנועתית
  לניתוחו לטיפול בתנועה

  שפת התנועה הרגשית
  

  

  

  מהדורה שניה מתוקנת ומורחבת
   



  3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A Body-Movement-Mind Paradigm 
For Movement Therapy and  

Psychophysical Analysis of Emotive Movement 
 

Yona Shahar-Levy 
Second Edition  

  
  
 

Jerusalem, Israel 
 2004 

© All rights preserved 
Second Edition 
  ירושלים, תשס"ד

  

  

  

 לוי-שחר יונה: ואיורים תרשימים

 חלמיש עדנה: במחשב גרפי עיצוב

 ברויגל פטר מאת יורצ: עטיפה

 

  כל הזכויות שמורות ©

 

  

  

  

  

  
   



  4

  הקדמה למהדורה השניה

הגוף שורשיו בהשקפה ש. המתנועעה מערכתית רחבה של הגוף עיירהספר הזה הוא ניסיון לפרוש 
תנועתיים בלי להביא בחשבון את -ואי אפשר להבין תהליכים גופניים הוא חלק של מערכת אחדותית

  ן: ספר ההת של והמרכזי ותמטררים בתוכם. שתי התהליכים הנפשיים השזוה

ואת השפעותיה על ההתפתחות ועל  של התנועה הרגשית משמעות המערכתיתלהבליט את הא. 
  התפקוד הנפשי; 

ממדית - לאנליזה רב יםפרדיגמטיי ולהבנות מערכת מדדים התנועתב. להגדיר את יסודות הדקדוק 
  של שפת התנועה הרגשית. 

נפשית", "משמעות מערכתית" ו"יסודות הדקדוק התנועתי" עשויים -יזה תנועתיתמושגים כמו "אנל
להישמע קרים ומנוכרים. לכאורה הם פוגמים באינטואיציה של המטפל החוויתי. אני סבורה, שללא 
המשגה ואנליזה אחראית, האינטואיציה עלולה להישאר בגדר "קולות מהבטן" של המטפל או 

לים קודמים, ללא שום בחינה בכלים אובייקטיבים. לעומת זאת, הצטברות של תקדימים מטיפו
דעת ההולכת ומתרחבת על ידי צירוף של למידה וניסיון אישי.  אינטואיציה מעמיקה היא מצבור של

רגשית מציידת אותנו במערכת צירים, צורות ויחסים, -החוויה התנועתית המשגה אנליטית של
  ת. שמאפשרים הבנה הקשרית רחבה של תופעו

תנועתיים מסייעת -ניסיוני הממושך בטיפול בתנועה לימד אותי, שהתבוננות קשובה לפרטים הגופניים
לגלות גם את הכוחות וגם את המצוקות והחולשות, גם את הפוטנציאלים הגרעיניים וגם את דרגות 

ידי  המימוש שלהם, גם את יכולת היצירתיות וההשתכללות וגם את אזורי השיבוש של כל אדם. על
  כך היא נותנת למטפל בסיס מאוד רחב להבין ולהגיב. 

ההנחות התיאורטיות והמדדים המוצגים בספר הזה מבוססים על חשיבה מערכתית  שמגדירה את 
התכונות הפרדיגמטיות של הגוף המתנועע ואת החיבורים הפרדיגמטיים בין מנגנונים מוטוריים לבין 

: הדינמיות, פסיכולוגיותהפרדיגמות , כפי שהם מיוצגים  ברגשיים והתייחסותיים- מנגנונים יצריים
נפשית, אשר - תנועתית-כך נבנתה טיפולוגיה פרדיגמטית גופנית ההתפתחותיות והפסיכואנליטיות.

מבליטה את הקשרים בין "חוקי הגוף המתנועע" לבין הפרדיגמות הפסיכולוגיות שמגדירות את "חוקי 
  הנפש". 

ל עשרות שנים. הנחות היסוד שעליהן היא בנויה נבנו בהדרגה מתוך הפרדיגמה היא פרי חשיבה ש
. חלק מהנחות היסוד מבוגריםו מתבגריםילדים,  עבודה קלינית רבת שנים בטיפול בתנועה עם

נפשית. כך, למשל, ההכרה במשמעות הפתוגנית של - מוסכמות בכל תחומי הדינמיקה התנועתית
). הנחות אחרות, כמו Lowenא' לואן ( אנרגטיקה של-וחסימה אנרגטית היא אבן יסוד בתורת הבי

אישי, החשיבות של העוצמיות הבליסטית בגיל -הזיהוי של שני ארכיטיפים גרעיניים של קשר בין
סומטיים הן ייחודיות לתורת הפרדיגמה. ההנחות הללו  - המוקדם והתופעה של מעתקים מוטוריים

בריאים ובילדים ומתבגרים  בתינוקות ופעוטות התגבשו אצלי בהדרגה מצד אחד, על סמך תצפיות
מתוך התבוננות בתהליכים טיפוליים ובתוצאות הצפויות והבלתי צפויות  בגילים שונים ומצד שני,

של ההתערבות הטיפולית. כאשר ההתערבות פתחה פתח בלתי צפוי, שאלתי את עצמי מה הביא 
בתי שאלתי את עצמי מה הביא לכך. לכך. כאשר התערבות שהצעתי הביאה לתוצאות הפוכות משחש

התערבויות מסוימות מחוללות שינוי  מדוע תמיד אני מוצאת את עצמי מגלגלת שאלות ביני לביני:
ניתן לזהות  אנשים שונים, והאם האם יש מכנה משותף בין תוצאות טיפוליות אצל לא? ואחרותרצוי 

  מנגנונים משותפים מתחת לסיפורים הביוגרפיים השונים? 

? התנועתי-הגופנימה הם מנגנוני הדיבור ד שאלות כאלה התעוררו שאלות יותר כלליות כמו: לצ
אילו מנגנונים הגוף מפעיל כדי להשיג שליטה על עצמו? כיצד הגוף שומר זיכרונות? מהם 

נפשיים כגון "פיצול", ההגנה המוטוריים המשתפים פעולה עם מנגנוני - המנגנונים הגופניים
בעת התקף חרדה או דיכאון? מה תרומתה  דיבור התנועתיות"? מה קורה ל"השלכה", כפייתי

כך, מבלי שתכננתי זאת, אישי? -הייחודית של התנועה המוטורית להתפתחות התפיסה והקשר הבין
  מצאתי את עצמי בדרך ארוכה של חקירה מתמשכת. 

 לימודארבע שנות ב חוויתיחוויות גופניות ונפשיות שצידה שאין לה תחליף:  עמיבדרך נשאתי 
 כיםמתמש יםלימודו ,והוראה של יוגה , שלושים שנות תרגולתנועה אצל נועה אשכול אינטנסיבי של

ביולוגיים. לכל אלה יש - בצד מחקרים נוירו של פרדיגמות פסיכולוגיות, אנליטיות והתפתחותיות
רה מאוד על ידי עקבות רבים בפרדיגמה, הרבה יותר מכפי שניתן לפרט. זאת ועוד, חשיבתי הועש
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השאלות וההארות של תלמידי ותלמידותי. לגבי, בניית הפרדיגמה ושכלולה היא תהליך שלעולם לא 
  יגיע אל סוף דרכו.

  ספר הפרדיגמה מכיל שלושה חלקים הקשורים זה בזה: 

נפשית (בקיצור, - תנועתית-א. החלק הראשון מפרט את ההנחות התיאורטיות של הפרדיגמה הגופנית
מה"). למרות שהספר נולד בשדה הטיפול בתנועה, חלקו הראשון מיועד לכל מי שנושאי "הפרדיג

תנועה מושכים את לבו. הורים, מחנכים ופסיכותרפיסטים עשויים למצוא בו עניין, נוסף -נפש- גוף
על מטפלים בתנועה, במוסיקה, באומנות פלסטית ובדרמה. כדי להבינו אין הכרח להיות רקדן או 

  .מטפל בתנועה

מידה, -ומפרק אותם למדדים ויחידות יהתנועתב. החלק השני מגדיר את יסודות הדקדוק 
נפשיות מעמיקות. חלק זה מיועד לקהל יותר מקצועי. - שבאמצעותם ניתן לערוך אנליזות תנועתיות

  הוא מצריך התעמקות ותרגול. בדרך כלל, לימודו מחייב הדרכת מומחה.

  רונות הטיפול בתנועה ומביא דוגמאות קצרות של יישומים.ג. החלק השלישי מציג בקצרה את עק

יש להתייחס אליהן כאל  .סטטיסטיות-מדעיותהתיאורטיות, כשמן כן הן: הנחות ולא אמירות ההנחות 
הצגת הדברים אינה מעמידה בפני הקורא עובדות מקובעות אלא . השערות פתוחות לבחינה מתחדשת

רים באופן מצומצם ומקובע. אם לשאול דימוי מן המחשב, כיווני מחשבה. גם המושגים אינם מוגד
הרי שכל מושג הוא פתיחה של קובץ, שניתן להוסיף לו חומרים ורמות. הדבר מחייב את הקורא 
להיות שותף פעיל בהוספת שדות ההקשרים. כמו כן, נדרשת ממנו סבלנות לעמימות: גם אם לא 

   כם.הכל מובן בקריאה ראשונה, הדברים מתבהרים בהמש

אינה חייבת   כניסה לעולם הפרדיגמהמערכת שכל חלקיה קשורים זה בזה. ה הפרדיגמה היא
כדי ללמוד את שיטת ההתבוננות והרישום אפשר להתחיל בחלק . בספר להיעשות לפי סדר החלקים

גם דינמיות של הפרופילים חיוני ללמוד - כדי להבין את המשמעויות הפסיכוהשני, היישומי. אבל 
הספר כתוב בשיטה של "טכסט את הנחות היסוד של הפרדיגמה.  המפרט ק התיאורטיאת החל

אפשר ורצוי לנוע הלוך ושוב בין החלק התיאורטי לחלקים היישומיים עד שהקשרים בתנועה". 
העיון בספר חייב ביניהם יובהרו. כל חלק מואר על ידי החלקים האחרים ובו בזמן מאיר אותם. 

ך, כשכל צעד מרחיב את שדה הראיה לפנים, וכל מבט לאחור נותן תמונה להיות דומה להליכה בדר
יותר שלמה של המסלול ושל השדה כולו. מה שלא ברור בתוך משפט או פסקה מסוימים מוסבר 
בהמשך. לאורך כל הדרך יש הדהוד בין המושגים בפרקים השונים. מבנה כזה מחייב "תודעה 

-נועה בתוך הכתוב, הפרספקטיבה האישית של הקוראבתנועה מתמדת". וכמו בתנועה כך גם בת
  המהלך יכולה להרחיב את המשמעויות של התופעות שהדרך מזמנת. 

היישומי, לא כל הנושאים נדונו באותה מידה של הרחבה. במיוחד   התיאורטי וגם בחלק  גם בחלק
  בעצם מהותו.  רציתי להבליט את הממד הפרדיגמטי, שהוא ממד מופשט נמנעתי מלעסוק בפרשנות. 

 .נפרדפרשנות יכולה להיכנס לתמונה רק כשיש בידינו תמונה שלמה. תיאורי המקרים יחכו לספר 
בגוף הטכסט אין הרבה ציטוטים. בחרתי להתמקד בעמוד השדרה של תורת הפרדיגמה עצמה. 

   .מומלצתקריאה  תרשימבסוף הספר ימצא הקורא  להרחבת היריעה התיאורטית,

ה, מורחבת מאוד ומתוקנת מראשית ועד אחרית. אני מקווה יהיא מהדורה שני המהדורה שלפניך
  המהדורה הראשונה. שהמהדורה השניה תתקבל באותה התלהבות שבה התקבלה

  החלק השני מכוון לאנשי מקצוע בתחום הטיפול בתנועה, באמנות פלסטית, בפסיכודרמה ובמוסיקה. 

  

  לוי- יונה שחר

    2004ירושלים, חורף תשס"ד, 
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  והנפש-פרק ראשון: חידת הגוף

  הגוף הוא הסיבה לאהבה
  כך הוא המבצר השומר עליה-אחר
  בה...כך הוא הכלא של האה-אחר

  יהודה עמיחי, הגוף הוא הסיבה לאהבה

  המרכבה של הרוח? -כליאו הוא מכשול הגוף האם 

תולדות הרוח של האנושות מלאות דוגמאות לעיסוק בחידת הגוף והנפש. היחס בין הגוף והרוח העסיק בצורה 
  פעמים רבות, בצורות שונות, נשאלו השאלות:  כזאת או אחרת את כל התרבויות האנושיות.

  האם הגוף והנפש הם שתי רשויות או רשות אחדותית אחת?  .א

  האם הגוף הוא רשות של טומאה וקלקול בעצם מהותו?   .ב

  אדם הוא מכשול לרוח האדם או שהוא כלי המרכבה של הרוח?  האם גופו של  .ג

 ,שהגוף הוא מקור החטא והטומאה ויש זרמים שדוגלים בהשקפה ,יש זרמים רוחניים שמחזיקים בהשקפה
כל השקפה מחייבת דרכי פעולה אישיות  .הוא הבסיס לעלות במעלות הרוח ולכן יש לתחזקו לשכללושהגוף 

וחברתיות. אם הגוף הוא מקור הקלקולים הרי שיש לסרסו או לנתקו מזרם החיים עד כמה שניתן. לעומת 
תו לא זאת, אם הגוף הוא הכלי הפוטנציאלי לשכלול הרוח הרי שיש ללמוד את דרכי הגוף ולכוון או

  במנותק אלא במשולב עם הנפש. 

-ההתבוננות בתנועה והניסיון להבין את העולם הפנימי של האדם. הגוף הגלוי מספר את סיפור הנפש הסמוי
מעמידים אותנו מול המורכבות והעושר של הגוף ושל ההתנהגות הגופנית.  ,המתנועע על פי תנועותיו

, למבנים ורות. לעתים יוחסו תכונות גופניות לטבע הדומםכאמור, בעבר היה נפוץ השימוש בדימויים ומטפ
ולתהליכים היסטוריים. ולעיתים יוחסו לגוף תכונות הלקוחות מן הטבע. במקרים רבים, השימוש  חברתיים

במטפורה בא לייצג את החיבור בין איזה פן גופני "חיצוני" לבין מצב נפשי "פנימי" והוא משקף הנחה 
  לוי מכיל סימנים להבנת סיפור הנפש הסמוי.בסיסית, שלפיה הגוף הג

גופית.  - ההשקפה המונחת ביסוד הספר הזה היא שהגוף והנפש הם מערכת אחדותית. הגוף הוא נפשי והנפש 
לכאורה, מכורח התכונות של השפה. השפה נזקקת להפרדה בין - ההפרדה בין גוף לנפש היא רק הפרדה
אינה בהתנהגות ובחוויה תנועתיים - הבטים הגופנייםלטה של היש הבהדבקים לצרכי הבהרה. העובדה שבספר 

באה למעט את חשיבותו של המימד הרוחני בחיי האדם. אשר לי, במלה "גוף" כוונתי למערכת האחדותית 
  לדלג מעל ההפרדות שהשפה יוצרת ולדבוק בראייה מערכתית.התבוננות המכלילה מאפשרת כולה. ה

בין מחברים - המפרידיםשלבים ללא רק מופלאה מטפורה , הוא שמייםרגליו בארץ וראשו בשסולם יעקב, 
בין הגוף הפיסי מחברים - המפרידיםשלבים הפוטנציאליים לאלא גם  ו,אדם ואלוהי , ביןהארץ והשמיים

  והרוח. 

בסולם הספירות אפשר לזהות את המתכונת  .על של כל הבריאה- בקבלה גוף האדם הוא כעין דגםגם 
  ישראל שטיינזלץ (תשנ"ח):-בלשונו של הרב עדין אבן אנושי.הבסיסית של הגוף ה

עשר הספירות הן אופנים של התגלות המתייחסים אל האור האלוקי, שהוא פשוט ובלתי מוגדר, כעין 
שמתייחס הגוף אל הנפש: ככלי, כמכשיר של התבטאות, כאופן של יצירה בתחום אחר של הוויה. ומשום 

ות, בדרך כלל בדמות קומת אדם, אשר כל אחד מאבריה הוא התבטאות הדימוי הזה מתוארות עשר הספיר
של כוח מסוים אחד ואשר, כמו בתבנית אורגנית, יש לכל אחד תפקיד מיוחד, המשלים את האחרים ואת 

  הכלל כולו.

  הניתוק ממקורות הכוח של הגוף העצמי כתופעה תרבותית

והבנת התהליכים הנסתרים במוח, בלב ובשאר  בתרבות המערבית חל פיצול מעניין בין התפתחות המדעים
בכוחו להתמודד עם משברים ש המערכות הפנימיות ובין הדלדול בחוכמת הגוף החווה, המרגיש, המתנועע;

  וחולי. 

כולנו מצוידים לקלוט באופן ראשוני, בהתרשמות כללית, את איתותי הגוף של הזולת. זוהי יכולת ביולוגית 
התרבות שלנו לרוע המזל,  הירות, ולעקוף את החשיבה המודעת האיטית יותר.מולדת, המאפשרת להגיב במ

מנתקת את ילדיה בגיל צעיר מאוד ממקורות הכוח הגופניים. כבר בגיל הגן נדרשים ילדים למקד את כל 
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הקשב וההתכוונות בהישגים מילוליים "לדלג" מעל צרכי הגוף ולהתכחש לצרכי התנועה הרגשית הספונטנית 
מהתנועה המשימתית). מרחב התנועה המוטורית מצטמק ונחסם. חווית התנועה מתחלפת בחוויה של  (להבדיל

רגשית הפנימית ובין הביטויים -חנק שיטתי של היצר להתנועע וביצירת חסימה נלמדת בין הזרימה היצרית
תיים ואינו המוטוריים שלה. בתנאים אלה, ילדים גדלים באקלים סביבתי שדוחף להתכחשות לצרכים התנוע

  מייחס חשיבות ללימוד ולהבנה של דקויות הדיבור הגופני לצורותיו השונות.

שהגוף והתנועתיות המוטורית חדלים להיות מקור כוח ומערכת  ,אחת התוצאות של המצב הזה היא
אלטרנטיבית של "חשיבה גופנית". הכוח הבונה של התנועתיות פשוט מסולק מסדר היום של הורים, מחנכים 

במקרים רבים, במקום להבין את האיתותים הפיסיולוגיים של הגוף (הסחרחורת, הבחילה, . ופאיםור
הצמרמורת, החולשה) ולתת להם מענה, אנחנו נבהלים מן האיתותים הגופניים ומתחושת המצוקה שהם 

ידי  מעוררים. במקום להקשיב ולנסות להבין, אנחנו מנסים לטשטש ולבטל מהר ככל האפשר את האיתות על
הפעלת מנגנונים פיזיולוגיים ראשוניים כמו כיווץ מוגבר להעלאת מתח השרירים, עצירת נשימה ועיכוב 
התנועתיות. בהכללה ניתן לומר כי רוב האנשים אינם קשובים לגופם ואינם נוטים לקשר בין כאבים גופניים 

  לק מהחיים הרגשיים.למצוקה נפשית. "גב תפוס", כאב ראש, בחילה או סחרחורת אינם נתפסים כח

רגשית, הנגרמת בגלל דלדול מתמשך של החיבור בין המוטוריות ושאר ממדי החוויה - הנבערות הגופנית
העצמית, משאירה אותנו ברמת קליטה והבנה ראשונית ביותר. חלקים גדולים של "דעת גופנית" הולכים 

קות לכת. אנו משאירים את שפת ירחלאיבוד הן לבעל התנועות והן לאחר הקולט. לעובדה זו יש השפעות מ
במצבה הראשוני ביותר. איננו מפתחים אותה, איננו הראשונית, הלא היא שפת התנועה הרגשית, האם 

משכללים אותה, איננו טורחים ללמוד את הפנים היותר מורכבים שלה. וכך אנו מתקיימים ב"קשר סיאמי" 
רק כאבים שלו אינם נגישים לנו. הטבעי ת הריפוי למחצה, שאיתותיו אינם מובנים לנו וסודו-עם גוף זר

יוצרים קשרים  ,פרברסיה מנוצלים עד כדיערוצי המין והאוכל, שומחלות או פניה לגירויים גופניים ב
בתמונות חזותיות של מצבי גוף משתמשים ש ,את זאת יודעים היטב כל הפרסומאיםמחודשים עם הגוף. 

והופכים אותנו לצרכנים של חוויות גוף  -קי גוף מוצאים מהקשרם עירום, תנועות מהירות, חל -מוקצנים 
  וירטואליות או חוויות גוף שאינן שלנו. 

 בשולי הדברים
המשיכה אל המזרח ולאומנויות הגוף המדיטטיבי, נובעת בחלקה מתחושת אי הנחת מן הניתוק הזה ומן 

של השלבים המובילים מן המצב של "גוף ההכרה בעובדה שהיוגה ואומנויות הלחימה בנויות על הבנה עמוקה 
  ראשוני" אל המדרגות הגבוהות של "גוף משוכלל".

  המוטוריות הרגשית היא "חוליה חסרה" בחשיבה ובהמשגה הפסיכולוגית

כל תנועה וכל מיצב הם גם תופעה גופנית וגם סיפור של רגשות, יחסים, זיכרונות. התנועות והמיצבים הם 
ונה של החוויות הפנימיות. בכל תנועה יש רכיב נפשי וכל מיצב גופני הוא גם החלק המוחצן והגלוי כתמ

-מצב רגשי. קווי המיצב של הגוף אינם רק של מבנה צורני. הם עדות חיצונית לארגון של העולם הפנימי
  "הנפשי". מבחינה אחרת, המיצב הגופני משקף את דימוי הגוף, על חלקיו המודעים והבלתי מודעים.

ת, ברוב תחומי המדע והחינוך הבנת עולם התנועה האנושית נמצאת במצב דומה להבנת מצבה של למרות זא
השפה, לפני הופעת התיאוריות הלינגויסטיות. העובדה שהשפה והתנועה נמצאות בכל מקום ומשמשות כל 

הן  הרגישות ל"גוף השפה" ול"גוף התנועה". להקהייתאדם בדרך כזאת או אחרת בחיי היומיום, גורמת 
מצויות בכל מקום אך נשארות שקופות: איננו רואים אותן אלא עוברים בעדן מבלי לתת את הדעת 
לתכונותיהן. דבר זה משאיר אותנו לחסדי הקליטה הראשונית ביותר: רק דברים חזקים במיוחד נקלטים 

ים. כמו כן, קשה ומעוררים תגובה, בין במודע ובין בבלתי מודע. בקליטה כזאת, הגוונים הדקים אינם עובר
  יותר לקלוט שני חלקים סותרים באיתות אחד.

הקשרים ההדדיים בין תנועה ורגש והשפעתם על ההתפתחות הנפשית אינם זוכים לאותה מידה של התעניינות 
כמו הקשרים בין רגשות והמערכת האוטונומית. מחקרו של דרווין על הבעת רגשות אצל בעלי חיים ובני 

  ים. אדם נשאר ללא ממשיכ

רוב הדיונים והמחקרים בנושאי גוף ונפש מתמקדים במערכות האוטונומיות, כלומר, בהבטים נוירולוגיים, 
סנסוריים ואנדוקריניים, להבדיל מן ההבטים המוטוריים. במקביל לכך, הם מתמקדים בעיקר בצדדים 

הגופני! בשיח  ת האגוהפתולוגיים של הגוף והתנועה ולא בפוטנציאלים של חוסן וריפוי עצמי שהם כוחו
אנליטי קשה למצוא ביטויים של תשומת לב הניתנת לתנועה המוטורית ולתרומתה - הפסיכולוגי והפסיכו

את המירה של מערכת העצבים המרכזית ושל כוחות הגוף והנפש. הרפואה  )החיונית להתפתחות התקינה(
  הכוח הבונה של התנועה באזמל מנתחים ותרופות.
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הפרדיגמות של מאהלר ופיאז'ה) המוטוריות נתפסת כמשוכה למשל, ( רבותיות בפרדיגמות התפתחות
התפתחותית, שכל ילד חייב לעבור בשנות החיים הראשונות ולהשאירה מאחוריו בדרך אל הקוגניציה 
המופשטת ואל המילוליות. גישה כזאת נשענת על הטיה תרבותית רבת שנים בעולם המערבי ואולי גם 

ר רואה בגוף את מקור הטומאה והחטא. בתפיסה כזאת נעדרת ההבנה שהגוף ותנועותיו, במסורת הנוצרית אש
כמו כל מערכות האורגניזם השלם, מכילים פוטנציאל אדיר להשתכללות ועידון. אחת התוצאות מכך היא, 
שהשלבים הראשוניים של המוטוריות הרגשית, המתאפיינים באימפולסיביות וקשיי ויסות, נתפסים כעצם 

הות של המוטוריות ושל חיי הגוף. אין ניסיון רציני להבין את התפקיד הבונה של התנועה והמבנים המ
הקשורים בה. שאלות כגון "כיצד תורמת תנועת הגוף לויסות הרגשות ולארגון האני?" או: "לאלו תבניות 

גבוה של היווצרות  התמודדות?" או: "אלו תבניות תנועה מכילות סיכון- תנועה יש ערך "מזין" ומפתח כושר
מעגליות פתולוגית?" ואפילו שאלה כמו "האם יש גיל קריטי להשפעה הבונה של תנועה מוטורית על 

ך מוטורי, ולהשפעותיו האפשריות, סמערכות הגוף ועל התפיסה?" ומכאן "מדוע אין התייחסות נאותה לח
  במקביל לחסך חושי?" 

אישיים אינן מתייחסות -ות, התפיסה והיחסים הביןהפרדיגמות המקובלות של התפתחות היצרים, הרגש
- למוטוריות ולתהליכי ההתפתחות המוטורית כאל חלק בלתי נפרד של התפתחות הרגשות והיחסים הבין

מוטוריות" ללא כל -אישיים. הן פוטרות את המוטוריות בהערות כוללניות או בחזרה על הביטוי "סנסוריות
ם ובמורכבותם. בכל הגישות הללו חסרה ההתייחסות לתפקידים ניסיון להעמיק במנגנונים המוטוריי

שהתנועתיות ממלאת בחוויה הרגשית של העצמי ובעיצוב דפוסי הקשר והתקשורת בינקות, בילדות ובבגרות. 
  תהליכים תנועתיים ובמימד התנועתי של תהליכים נפשיים. חסרה ההכרה במימד הנפשי של 

-מצוא דעה שונה, הנסמכת על מחקרים יותר חדישים בתחום הנוירובין נוירולוגים וחוקרי מוח ניתן ל
שיש לתנועתיות המוטורית הפעילה  - ההכרחית  -פיזיולוגיה. מחקרים אלה מצביעים על התרומה החיונית 

  , זקסEvarts  , אבארטסHeld  הלד ,Restak להתפתחות המוח ולעיצוב התפיסה והמערכת הרגשית (רסטק
Sacksדאמאסיו ,  Damasioמדגיש את הקשר בין  )1976( ). אבארטס במאמרו על מנגנונים מוחיים בתנועה

  מוטוריות ורגשות:

The implications of the studies I have described thus extend into the areas of psychology and 
psychiatry. Indeed it seems possible that understanding of the human nervous system, even its 
most complex intellectual functions may be enriched if the operation of the brain is analyzed in 
terms of its higher motor output rather than in terms of its sensory output.  

  

ת בתחומי הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה עד כה, מחקרים כאלה לא הטביעו את חותמם על התיאוריות המרכזיו
  ולא הביאו לבנייה שיטתית של מערכת מושגים לניתוח ופרשנות של המוטוריות הרגשית. 

  של שפת התנועה הרגשיתבסיסי  על הצורך בדקדוק

ואומנם צריך שתתבונן, שהנה מספר הפרטים עצום מאוד מהכיל אותם שכל האדם ואי אפשר לו לדעת כולם. 
וי לו שישתדל עליו הוא ידיעת הכללים. כי כל דבר בטבעו כולל פרטים הרבה, וכשישיג כלל אולם מה שרא

  נמצא משיג מאליו מספר רב מן הפרטים. -אחד 

  רמח"ל, דרך השם

ההתבוננות בתנועה והניסיון להבין את העולם הפנימי של האדם המתנועע על פי תנועותיו מעמידים אותנו 
ף ושל ההתנהגות הגופנית. בעבר היה נפוץ השימוש בדימויים ומטפורות. מול המורכבות והעושר של הגו

לעתים יוחסו תכונות גופניות לטבע הדומם ולתהליכים היסטוריים. ולעיתים יוחסו לגוף תכונות הלקוחות מן 
גוף הגלוי מכיל סימנים להבנת סיפור הנפש שהבסיסית מבוסס על ההסכמה ה ,הטבע. השימוש במטפורה

כאשר אנחנו משתמשים  .יצג את החיבור בין איזה פן גופני "חיצוני" לבין מצב נפשי "פנימי"יומ הסמוי
אי ההפרדה משמעות המטפורית המופשטת. במושגים מטפוריים איננו מפרידים בין התמונה המוחשית לבין ה

כולתו של הישענות על יבאה במקום להתבסס על דייקנות פיסיקלית,  הזאת היא מקור כוחן של המטפורות.
להזדהות עם התיאור הגופני. מתוקף הדמיון הזה, התיאור  ,השומע, או הקורא, מעצם היותו בעל גוף דומה

להרגיש את מה שמרגיש אדם ש"שחו כתפיו" או "פקו ברכיו". דימויים  ,המטפורי יגרום לשומע, או לקורא
ויות האורגניות. אלא, שלא משרתים היטב את המטרות הספרותיות ואת החשיבה האורגנית ששלטה בתרב

  תמיד אפשר להסתפק בהבנות אינטואיטיביות.
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  האם טיפול בתנועה זקוק לבסיס תיאורטי? האם תיאוריה מחבלת באינטואיציה?

בתחום הטיפול באומנויות בכלל ובתחום הטיפול בתנועה בפרט, נשאלתי לא פעם: "האם פירוק התנועה 
פוגם באינטואיציה של המטפל?" "האם ניתוח "קר" של תופעות  הספונטנית למרכיביה האוניברסליים אינו

שמקצועות של אמנות ויצירתיות צריך יש הגורסים  "בעולם הטיפול אינו בא על חשבון האמפתיה הטיפולית?
  להשאיר לחסדי האינטואיציה.

גובה אינטואיציה היא יכולת להגיב תוך כדי עקיפה של תהליך לוגי המתרחש שלב אחר שלב. כדי שהת
האינטואיטיבית תתבסס לא רק על תחושות בטן והברקות ספונטניות עליה להיות "אינטואיציה מלומדת", 

  המתבססת על ניסיון ודעת שנרכשו קודם והפכו זמינים לשליפה מתואמת. 

אישי הגוף הוא מעין טכסט שסימניו אברים, מיצבים, תנועות וריתמוסים. בטכסט הגופני -ברמת הקשר הבין
 התנועתית המשגה שיטתית של המורפולוגיההבנת הטכסט הזה מחייבת ם גלויים ורבדים סמויים. רבדי

  מערכת דקדוקית בסיסית של שפת התנועה הרגשית.  . דרושה לנו, המטפלים,רגשי-והתחביר הגופני

נתנה  , שהפסיכואנליזה עוד לא)1974( מעיר הפסיכואנליטיקן מסוד קהאן The Privacy of the Selfבספרו 
נפשית כבסיס לניתוח - תנועתית-דעתה לדקדוק הגופני של התנועה הרגשית. בנייתה של פרדיגמה גופנית

  ופירוש של התנועה הרגשית היא ניסיון למלא את החלל הזה. 

לגישה אמפתית. אני מאמינה שהבנה  יםמנוגדו ים,קר ים" נשמעו"אבחון "ניתוחדקדוק" ו""כמו  יםמושג
ת אלא תורמת ליכולתו של המטפל להבין ולהכיל. ככל שלימדתי את עצמי לראות אנליטית אינה פוגמ

פרטים יותר דקים בגוף ובתנועה ובו בזמן לראות את מעגלי ההקשרים המערכתיים, כך העמיקה הבנתי גם 
תנועתית מסייעת -קשובה לפרטים של ההתנהגות הגופנית-את "הרגע הטיפולי." נוכחתי, שהתבוננות מאוד

את גרעיני היצירתיות. על ידי כך גם את החסימות וגם גם את הכוחות, ואת המצוקות והחולשות, גם לגלות 
  היא נותנת למטפל בסיס מאוד רחב להבין ולהגיב. 

  בשולי הדברים
שחקנים וחקיינים מן המעלה הראשונה שולטים היטב ברזי הדקדוק התנועתי. הם יודעים היטב איך "לעצב" 

נפש -למצבי הרגש שרצונם להעביר לקהל. חלקם עושים זאת מתוך תבונת גוף את תנועותיהם בהתאם
רגשי. השחקן רוי אטקינסון ("מיסטר - אינטואיטיבית. חלקם, מקדישים זמן ומחשבה ליצור לעצמם מילון גופני

יזיה, שבה הוא מתאר כיצד הוא בוחר את התנועות המתאימות לכל מצב רוח. מרתק ובין") יצר תוכנית טל
כל אבריו כפופים, הברכיים רועדות : ות איך הוא בונה את דמותו של מיסטר בין: אדם נבוך, חסר ביטחוןלרא

ופונות זו לזו, תנועותיו מהירות, מפרכסות וחוזרות על עצמן בניסיון נואש לתקן משהו. ובתוך התזזית 
רות לרווחה, כמבקשות מעיקה, כשכל גופו נסגר בתוך עצמו בחוסר יעילות משוועת, עיניו פעו-קהיהמצח

  למצוא אחיזה כלשהי, כאשר ידיו ורגליו אינן מסוגלות לתת לו אחיזה.
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  פרק שני: הנחות היסוד של הפרדיגמה
  נפשית-תנועתית-הגופנית

  אדם לתנועה נולד א. 

  רטט החיים 

תאי  הסינפסות של תאי העצב רוחשות תנודות של זרימה ועצירה של טרנסמיטרים. בין .הטבע רוחש תנועה
העצב עוברים זרמים חשמליים. במערכת כלי הדם יש זרימת הלוך ושוב של דם וחמצן, בקצב המחזורי של 
פעימות הלב. במערכת הנשימה מתרחשת תנועת חילופין בין שאיפה לנשיפה. אברי העיכול "פועמים" 

ברמה הבסיסית  בתנועה פריסטלטית ואברי הרבייה רוטטים בעת עוררות מינית ובמיוחד בעת האורגזמה.
ביותר חיים פירושם רטטים ותנודות בין מתח לרגיעה, בין זרימה לבין עצירה. כל גוף חי רוחש רטטים, 
תנודות ותנועות. כל יצור חי נע, מספק את צרכיו ומארגן את סביבתו באמצעות תנועות גופו. (ראה הפרק 

  על "החדווה").

  חדוות התנועתיות 

ור הנאה חושנית ותפקודית: הדחף לנוע, לפרוק ריגושים, לחקור, לנסות, התנועתיות היא יצר מולד ומק
לגלות, לגדול, להתקרב, להתרחק. כל הנמצא במחיצתם של תינוקות (מעל גיל חצי שנה) וילדים קטנים 

בדה שהם נמצאים בתנועה כזאת או אחרת, רוב שעות העירות. התנועה ואינו יכול שלא להתרשם מן הע
, את הצחוק ואת הבכי ואפילו את ההתבוננות בצעצוע התלוי מעל הראש. כל ריגוש מלווה את היניקה

שמתעורר, דוחף את הגוף לתנועתיות ודרך הפריקה התנועתית של המתח השרירי הוא מגיע שוב לרגיעה 
(בתנאים אופטימליים). מאחר שתינוקות פטורים ממשימות ומטלות של הפעלת אובייקטים, מתבקשת ההנחה 

צאים בתנועה משום שהם נהנים מתנועה. פול שילדר טוען בספרו המנומנטלי על דימוי הגוף כי שהם נמ
  תינוקות מפיקים הנאה ארוטית מהפעלת השרירים בתנועה. 

  רגשיתהתנועה ה

  מקופלות חמש הנחות משלימות: מושג "תנועה רגשית" ב

   תנועה והתרגשות שזורות זו בזו בקשר ביולוגי הדוק 

עוררות רגשית פועלת תנועה לריגוש הוא חלק מן הפוטנציאל הביולוגי הבסיסי של המערכת. החיבור בין 
ודוחפת את המערכת התנועתית  (מנגנון הגברת המתח השרירי)המוטורית מצת מהיר של מנגנון ההתגייסות כ

א התרגשות יוצרת עוררות של המערכת התנועתית, בין שהי. לפעילות של תנועה או של חסימת תנועה
מובילה לתנועה ממש ובין שהיא גורמת רק להגברת המתח השרירי. התרגשות מעוררת את המערכת 

  המוטורית להתגייסות, לתנועה, לפריצת גבולות האינרציה והכבידה. 

  בחודשים הראשונים לחיי התינוק, תנועותיו הן תנועות של פורקן רגשי ולא תנועות משימתיות.

בולט במיוחד בראשית החיים, כאשר התנועתיות המוטורית אינה משרתת שום החיבור בין תנועה להתרגשות  
תפקוד של תפעול חפצים בעולם, אלא משמשת כדרך הספונטנית לפריקה גופנית של התרגשות מציפה. 

, שמח, כועס, הוא ילד מתרגשהתנועה הרגשית היא ערוץ תגובה שונה מן הערוץ הקוגניטיבי וקודם לו. 
. כל המערכת התנועתית של הילד נטענת מלכתחילה במטען רגשי ותפיסתי עד כדי עעמתנוילד  כל-קודם

כך, שאין תנועה ספונטנית (להבדיל מתנועה נלמדת, מסוגננת), שלא משוקעים בה ייצוגים קדומים של משא 
תבניות התנועה הרגשית מופיעות לפני תבניות לעובדה ש ומתן בין העצמי ובין האחרים המשמעותיים.

 ,יש חשיבות מכרעת בהבנת ההתנהגות הגופנית וניתוח המרכיבים של "הדיבור הגופני"ועה המשימתית התנ
  כי הן מעצבות את המילון הראשוני והן יוצרות את הרובד הראשוני של זכרונות הגוף. 
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  מקורות הנעה שוניםתנועתו של אדם מעוצבת על ידי 

 הגנות ,קונפליקטיםרגשות, זיכרונות, מוטיבציות,  צרכים,מעוצבת על ידי בכל גיל תנועתו של כל אדם 
. הללו קובעים את האופן שבו מגייס האני את הגוף לשירותו, ובמידה רבה מאוד על ידי תכתיבים סביבתיים

אם לביצוע ואם לעצירת התנועה, אם להבעה ואם להסתרת רגשות, אם ליוזמה ולקיחת סיכונים ואם לצמצום 
הרובד הראשוני של תבניות התנועה הרגשית אינו נעלם היוזמה להניע את הגוף). והימנעות מיוזמה (לרבות 

  (ראה פרק כ"א). 

  התנועה האנושית היא התמונה החיצונית של מנגנונים ותהליכים מוחיים 

המשתנים רבדים  בצורותיו ומצביוגוף, תנועה, רגשות ויחסים הם פנים שונים של עצמי אחד. הגוף מייצג 
בכל התנהגות ובכל קטע של התנהגות יש רכיב תנועתי ובכל תנועה יש רכיבים עצמי. -ורישונים של סיפ

רגשיים, תפיסתיים והתייחסותיים. כדי להבין את ההתנהגות של האדם עלינו לנוע בתנועה מתמדת בין 
 מן הצורות הגלויות של הגוף המתנועע לבין חיפוש ההקשרים הנפשיים הסמויים. תנועה כזאתההתרשמות 

  מאפשרת ראייה מרקמית של הגוף.

הפיקוח על התנועתיות נעשה לא רק במרכזים ה"נמוכים" אלא גם בקליפת המוח. עובדה זו מלמדת לא רק 
על חשיבות המוטוריות אלא גם על הפוטנציאל  להגיע לרמות של תפקוד מוטורי גבוה, מלווה ברצוניות 

  ומודעות.

  מתית ותנועה רגשית. תנועה, תנועה משי-לאדם יש שתי אופנויות

  

  הביטוי החיצוני של תפקודי העצמי. התנועה האנושית היא ב
  "האורגניזם מחבר ומספר סיפורים במולטימידיה"

  אוליבר זקס

כל הפרדה ביניהם היא  מערכת העצמי. -  רגשות ותפיסה הם מערכת אינטראקטיבית אחת ,תנועה ,גוף
שיש כיסוי להמשגה כזאת בחוויה  חשובטעה אותנו להפרדה ברמת ההמשגה ולצורך הדיון, אך אסור שת

הסובייקטיבית. בקליפת המוח (הקורטקס) יש שזירה מבנית והתפתחותית בין המערכת החושית, המערכת 
  הרגשית, המערכת המוטורית, ומרכזי התפיסה והקוגניציה.

  התנועה היא נשמת השרירים

  שוב הביולוגי, כותבת בספרה:ב' בראון, שהייתה שותפה לפיתוח הביסוס המדעי של המ

"כל כך הורגלנו בחינוכנו להתייחס לעולם החיצוני, עד כי אנחנו מתייחסים אל השרירים רק מצד תרומתם 
שחוויות השרירים עשויות יומיים בהישרדות נפשית וחברתית. (אך) יש סיבות רבות להאמין, -לעיסוקים היום

שבהם הגוף והנפש יכולים להתאחד במציאת לקחת את הנפש לאופקים, שטרם נחקרו. מחוזות 
  (תרגום שלי, יש"ל).  הבנה טובה יותר של העצמי"

במודע  -המושג "תנועה" או "תנועתיות" מציין את סך כל הפעולות והמצבים הגופניים המהווים בספר זה, 
חבה חלק בלתי נפרד של כל חוויה רגשית ושל כל התנהגות חיצונית. במשמעות הר -או שלא במודע 

ההפרדה בין הרמות וההבטים היא לצורך  הזאת, כל "תנועה" מכילה, בו זמנית, רמות שונות והבטים שונים.
  פיסית אחת.-ההבהרה בלבד. במציאות הם שזורים אלה באלה למקשה פסיכו

  לתנועה תפקידים רבים 

  התנועה היא התמודדות כנגד כוחות הכבידה. ∗
  משימתית התנועה הינקותית היא תנועה רגשית ולא ∗
  התנועתיות היא שפת הקשר ("שפת האם") הראשונית ∗
  עשייה-בתוך- התנועתיות המוקדמת היא חשיבה "פרוצדורלית", כלומר חשיבה ∗
  התנועה במרחב ובזמן מכוננת את יסודות התפיסה המופשטת של יחסים והקשרים ∗
  התנועתיות היא אחד האופנים של צבירת מידע וארגון התנהגות  ∗
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  ץ הפריקה הראשוני של יצרים ורגשותהתנועה היא ערו ∗

 לתנועה הבטים רבים 

תנועה היא תהליך שבו העצמי חווה בתוך גופו את התנועה כרצף של  ים:סנסומוטוריהבטים  ∗
 שינויים, תחושות, מגע וניידות 

  : התנועה כמוציאה לפועל של יצרים ורגשותיםרגשי-יםיצריהבטים  ∗
 ים: התפתחותיהבטים  ∗
אישי (ויניקוט, - מתרחשת בתוך מרחב ביןהדרמה לוקחת בתנועה חלק ש: ההתייחסותיהבטים  ∗

  סטרן) 
  יםתקשורתי- יםהבעתיהבטים  ∗
 ייםסימבול- יםמטפוריהבטים  ∗

  לתנועה רמות שונות

  רמת רפלכסים ∗
  רמה של תגובות ראשוניות ∗
  רמת אימונים מוטוריים ∗
 מודעת-רמה גבוהה של תנועה רצונית  ∗

  של תנועתיותהמונח "תנועה" מכסה טיפוסים שונים 

  מתרפקת- תנועה פרכוסית ∗
  תנועה בליסטית מתפרצת ∗
  מוטוריקה גסה ∗
  מוטוריקה עדינה ∗

  

בגלל העובדה שכלי הניתוח של הפרדיגמה מתבססים על התכונות הפרדיגמטיות של התנועה יידונו ההבטים 
  .הללו ביתר הרחבה

  פעילות המוח מוחצן של הפן ההתנועתיות היא 

לים וערוצי חיבור בין העולם הפנימי לבין העולם החיצוני. היא מתרגמת מוטורית יוצרת מסלו התנוע
החצנה גופנית (פיסיקליזציה). ההחצנה הגופנית  זוהיריגושיים לתנועות במרחב ובזמן. - אירועים עצביים

שרירית (פריקה מוטורית) וזו מתורגמת למצבי גוף, יחסים במרחב ודגמי - פנימית לאנרגיה- אנרגיה הופכת
תנועות ומיצבים הם החלק הגלוי של חוויות פנימיות. קווי הגוף בהכללה, . בעלי צורניות גלויה לעיןמסלול 

  מסמנים לא רק מבנה צורני. הם עדות חיצונית לארגון של העולם הפנימי.

  כוחות הכבידה עםתנועה היא התמודדות 

הכבידה:  דנת למדידה במדהגוף נולד לתוך שדה של כוחות כבידה. כל פעילותו מתייחסת לכבידה ונית
תנועה כלפי מעלה מחייבת לגייס אנרגיה רבה יותר מאשר תנועה כלפי מטה. הישגים מתוארים בדרך כלל 

ם). - ו- רוח, התעלות נפש, תקומה (מהשורש ק-במלים שמציינות תנועה כלפי מעלה: שיא, מעלה, התרוממות
ת את העובדה שהקיום מותנה בהתמודדות ם, מסמנ-ו- עצם המילה "קיום", הנגזרת גם היא מן השורש ק

כנגד הכבידה. ואומנם, מצבים של קושי או הידרדרות מסומנים בשפה על ידי מלים שמציינות "כניעה" לכוח 
  א, המציין מקום נמוך).- כ- הכבידה: ירידה, הידרדרות, שקיעה, דיכאון (משורש ד

  התנועה היא מקור חוסן ועוצמה של העצמי

שחדוות התנועתיות היא הנאה שמקורה פנימי ומיקומה בתוך  ,מי יש חשיבות לעובדהבהתפתחות תחושת העצ
 היאגוף העצמי. זוהי הנאה שאינה תלויה באחר. התנועתיות היא אחד ממקורות הכוח הבסיסיים של העצמי. 

את המערכת  ותמזינתורמת לאינטגרציה בין המערכת החושית, הרגשית והתפיסתית: תנועות הגוף במרחב 
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עת החושים מזינים את המערכת התנועתית במידע על הסביבה ועל הגוף. בים ובה ישוחושית בגירויים חה
חשיבות ועצמאות.  העוצמתחושת היא תורמת לתגובה,  מארגנתו ידעבהיותה פעילות מהנה, מספקת מ

כך יוצרת  ועל ידי פעילות עצמיתעל ידי מגדירה את גבולותיו  מיוחדת יש לעובדה, שתנועת הגוף העצמי
  .לתחושת חוסן מקור פנימי

  חיבור בין העצמי וסביבתו - חוליתהיא הרגשית  תנועהה

מן העולם את התגובות הפנימיות  המוציאהיא בין העצמי וסביבתו.  יוצרת חיבורים דינמייםהרגשית  תנועהה
- וררות עצביתעמבחינה פיזיולוגית, הכוח המוציא לפועל את התנועה הוא . אישי-הפרטי אל המרחב הבין

ומנגנוני  "הגוף"בין מנגנוני  חיבור עדינה- רקמת ואהם מתח השרירי. אל כיווץ- כיווץ מחזורימוטורית ו
  ואת ה"גופיות" עם ה"נפשיות". החוץ עם הפנים שוזרת את התנועה " ונפש"ה

  התנועתיות היא שפת הקשר ("שפת האם") הראשונית

ינמית בין התנועות, התחושות, הריגושים והתקשורת החל מיומו הראשון של התינוק נפתחת שזירה ד
אישית. על המערכת המוטורית מוטלת משימה כפולה: גם לבצע תנועות ופעולות -המורכבת עם הסביבה הבין

עצמיות כמו מעברים משכיבה לישיבה או עמידה, ניידות ותפעול חפצים (תנועות תפקוד), וגם ליצור את 
את התינוק בקשר עם האחרים, שבהם הוא תלוי (תקשורת). תינוק אינו  "הקודים הלא מילוליים" שישמשו

יכול לומר "אני רוצה/לא רוצה" "די!" או "זה לא מוצא חן בעיני". הדרך היחידה הפתוחה לפניו היא 
להשתמש במו גופו: להטות גו לכיוון הדבר הרצוי, להפנות ראש במחוות סירוב, לפתוח או לסגור את פיו, 

פליטה בלשונו ובשפתיו או לבכות בכל גופו! הגוף התינוקי "רוצה" ו"לא רוצה" במצבים  לבצע תנועות
החלק הגלוי של התרחשויות שריריים. חיוך או בכי, הסמקה או החוורה, תנועתיות מוגברת או איבון הם 

  פנימיות. 

  התנועתיות היא צורת החשיבה המוקדמת

רגון התנהגות. באמצעות התנועה אנחנו מקיימים תפקודים התנועתיות היא אחד האופנים של צבירת מידע וא
רבים ומגוונים: נעים ממקום למקום, מתקרבים ומתרחקים, יוצרים קשר או מתנתקים מקשר, נלחמים או 

- בורחים, מנסים, מגלים, מארגנים ושולטים. התנועתיות לסוגיה יוצרת הזדמנויות לאימונים תחושתיים
התנועה המוטוריות היא אחת מצורות  ,יד חיוני בהתפתחות התפיסה. למעשהמוטוריים. לתנועתיות יש תפק

כל  .החשיבה. תנועה, בעצם טיבה, יוצרת יחסים ומשנה יחסים בין אברים בתוך הגוף ובין הגוף והסביבה
תנועה יוצרת יחידה של זמן בתוך מרחב ובתוך שדה חברתי ועל ידי כך היא מזינה את התפיסה 

הביטוי "חשיבה תנועתית" הוא ביטוי מטפורי. ברור שמקור עיבוד  .רחב, זמן ויחסיםבקואורדינטות של מ
הנתונים הוא במוח. בכל מקרה, הגוף מתווך על ידי המוח וההתייחסות לחשיבה של הגוף אינה מבטלת 

חשיבה תהליכית, שבה הגוף מתאים אלא חשיבה במונחים מופשטים אנליטיים  נהאי "חשיבה תנועתיתזאת."
המסילות  , תוך עקיפה שלתנועותיו (במידה כזאת או אחרת) לנתוני המרחב הפיסי והחברתיאת 

  הקוגניטיביות. 

כי את המבנים הצורניים  ,תורמת להתפתחות התפיסה הקוגניטיביתשל מצבים נפשיים ההחצנה המוטורית 
נת את יסודות התפיסה התנועה במרחב ובזמן מכונ במרחב ניתן לראות.בתנועותיו שהגוף יוצר ואת היחסים 

   המופשטת של יחסים והקשרים.

  בשולי הדברים
השפה העברית מצביעה על הקשר בין הפעולות הפיסיות לבין הפעילות המחשבתית, כלומר בין הגוף הפיסי לבין 

ש" המתפקד כגרעין משותף של משמעויות מסתעפות: לחוש - החשיבה המופשטת באמצעות היסוד המשותף "ח
יות בתנועה מהירה ("חושו, אחים, חושו"), וגם לחוש תחושה, אך מה שמפליא עוד יותר שאותו פירושו גם לה

שוב. וכך, השפה מסמנת סולם של משמעויות שנבנות דרך מערכות שונות עד לדרגת - גרעין נמצא גם בפועל לח
היה אקראי. זו החשיבה המופשטת. זו אינה תופעה יחידה במינה בשפה העברית. אילו כך היה הדבר, אפשר ש

תופעה חוזרת ונשנית עד כדי שיטתיות ולפיכך, מלמדת על קשר בין התפתחות השפה לבין העמקת הבנתו של 
  האדם בקשרים בין חלקי הוויתו. 
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  וניברסליתא-רכיטיפיתאמתכונת יש גוף האנושי ל. ג

 

In biology, [an archetype is] the theoretical basic design from which any group of organisms 
may be said to have sprang"  

(Webster Dictionary Unabridged) 

  

הנפש האנושית ניתן לזהות - הפרדיגמה מבוססת על ההנחה, שמבעד לריבוי הצורות והמורכבות של הגוף
ל הגוף תשתית של פוטנציאלים גרעיניים אוניברסליים. התשתית הזאת מכילה את ה"מתכונת הארכיטיפית" ש

אישי ושלבי ההתפתחות, ואת היחסים -והמוח האנושי, את המתכונת הארכיטיפית של מערכי הקשר הבין
  הארכיטיפיים של הגוף במרחב הפיסיקלי. 

מנגנוני הפעולה להמונח "מתכונת ארכיטיפית" מתייחס אל הגרעין הביולוגי המופשט ביותר, כלומר, למבנה ו
  פיסיות הייחודיות. - פתחות התבניות הפסיכוהאוניברסליים, שמהם מסתעפות ומת

המושגים "ארכיטיפ" ו"ארכיטיפיות" משמשים כאן במשמעות הביולוגית של המונח, כפי שהוא מוגדר במילון 
ובסטר השלם. זוהי משמעות שונה מן המשמעות המקובלת היום בשיח הפסיכולוגי ובמיוחד בפרדיגמה 

  היונגיאנית.

פיסי. על בסיס -פשרת להגדיר חוקיות פרדיגמטית באופני התפקוד הפסיכוהכרת התשתית הארכיטיפית מא
אותה חוקיות ניתן להגדיר מדדים פרדיגמטיים לניתוח תהליכים נפשיים בתנועה. בגלל חשיבותה של 

  .היא נדונה להלן באריכות יחסית ,המתכונת הארכיטיפית

  הגלוי והנסתר בגוף האנושי

מערכות, פרקים ומפרקים, חלקים וחלקיקים. -מופלא בין מערכות ותת הגוף האנושי הוא דוגמה של תזמור
- ריבוי החלקים וריבוי הרמות השונות של התפלגות ושזירה טומן בתוכו פוטנציאל של שיבוש. כל תת

מתרחשים במקומות סמויים מן רבים מערכת וכל פרק או מפרק עלול להיות מוקד של שיבוש. שיבושים 
אינם נגישים לראיה אלא במכשור מיוחד. לכן הם  ,, פעילות הבלוטות, זרימת הדםהעין. פעילות תאי העצב

אינם חלק מחווית התקשורת היומיומית. לעומת זאת, מערכת השלד על פרקיה ומפרקיה היא מעין ספר פתוח 
 לאדם החווה ולאדם המתבונן. החזה, הבטן, הגב, הידיים והרגליים לא רק מבצעים פעולות אלא גם יוצרים

  צורות ותנועות שמשקפות "בגוף ראשון" את תנועות הנפש. לעובדה זו, יש משקל רב בכל הליך אבחוני.

  מתכונת האוניברסלית של הגוף האנושיה

לכל בני המין האנושי יש מתכונת גוף אוניברסלית קבועה. אין בנמצא גוף אנושי תקין עם ידיים מחוברות 
מערכות. חיי הגוף בנויים -הגוף הוא מערכת מורכבת ממערכות ותתלאגן או עם פנים, שפונים לכיוון הגב. 

על תזמור מופלא בין כל החלקים והמערכות, שמתכונתן קבועה אבל אופן תפקודן שונה מאדם לאדם, 
בהתאם לשוני בתהליך ההתפתחות. בתוך גבולות המתכונת יש טווח עצום של ואריאציות אפשריות, אבל 

  ית תוחמים את הגבולות האפשריים של ההתפתחות והתפקוד.גרעיני המתכונת האוניברסל

התכונות האוניברסליות של מבנה הגוף האנושי, להבדיל מן התכונות הייחודיות של אדם זה או אחר, 
תוחמות את שדה האפשרויות האנושיות ויוצרות מקור משותף של חוויות תשתית ודילמות אוניברסליות. 

ינקות לגדילה וקמילה, הוא דגם פרדיגמטי של חיי אדם, למרות ההבדלים מחזור החיים מלידה עד מוות ומ
נפשית המשותפת לכל בני האדם, שחז"ל נתנו לה ביטוי - העצומים לאורך הדרך. גרעיני המתכונת הגופנית

במושג "רמ"ח אברים" מכוננים חוליות קישור וגישור בין סיפורים אישיים וגם בין בני אדם בתקופות שונות 
  ויות שונות.ובתרב

  תכונות הארכיטיפיות של הגוף ה

הגוף הוא הבסיס הפיסי של חווית הסובייקטיביות הראשונית והוא נקודת ההתייחסות הראשונית של העצמי 
  פרדוכסים וסתירות: ותמלא פניותת הגווחוויהלעצמו ולכל אחר בעולם. 

  הגוף הוא סובייקט אך גם אובייקט (לאחרים ולהתבוננות עצמית) ∗
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ף נועד להיות בסיס החוויה העצמית ומקור הכוח העצמי אך הוא מתחיל את חייו במצב של הגו ∗
  תלות מוחלטת באחרים

הגוף נועד למלא משימות ותפקודים הדורשים דיוק ויעילות אך הוא משמש גם ערוץ לפריקת  ∗
  ריגושים, אשר לא פעם משבשים את הדיוק והיעילות

  הגוף חווה חוויות אך גם חוסם חוויות ∗
  הגוף גדל ומתפתח אך גם משמר מבנים ותפקודים מן העבר ∗
  הגוף נתפס כמקור של כוח ובו בזמן כמוקד של חולשה וחולי פוטנציאלי ∗

בגלל מורכבותה של החוויה הגופנית, ניתן היה להניח שכל תרבות תשכיל להכשיר את בניה להכיר את 
שפע מרגשות וממצבים מאיימים. ואומנם כך מסתרי הגוף, את כוחותיו, את פגיעותו ואת האופן שבו הוא מו

נהגו החברות שאנו מכנים ביהירותנו "תרבויות פרימיטיביות", אשר פיתחו טכניקות של חיזוק הגוף וריפויו 
  באמצעות הכוחות של הגוף עצמו. 

  בשולי הדברים
אחר, היא המתכונת האוניברסלית של מבנה הגוף ומבנה המוח האנושי, יותר מכל גורם אני מאמינה, ש

  סמלים הארכיטיפיים המשותפים לכל התרבויות. ללסכמות ו פיסי- הפסיכוהמקור 

  חלוקות בגוף-חלוקות ותת

הגוף האנושי הוא השתקפות מורכבת של אחדות וריבוי: הוא אחד והוא מורכב מעשרות אברים ומיליוני 
ינכרוניזציה וגם תפקוד תאים. הוא חייב לממש מדי רגע תפקוד כוללני שבו כל המערכות מופעלות בס

  מתפרט, המבוסס על חלוקת תפקידים והתמיינות של כל מערכת או אבר או קבוצות תאים.

הערה: התיאורים להלן אינם ממצים ואינם נותנים ביטוי מדויק לחלוקות המדעיות. מטרתם להדגיש את 
נפשית בכלל - החוויה הגופנית יש חשיבות להבנת חלוקה כחוויה סובייקטיביתהחלוקות כחוויה סובייקטיבית. ל

  ודימוי הגוף בפרט.

  המערכת החושית

כל אחד מאברי שפתיים. חך, אף, עיניים, אוזניים, עור, לשון,  –מכילה את אברי החישה המערכת החושית 
קבוצות: האף, העיניים והאוזניים - החישה פועל באופן המיוחד לו. עם זאת ניתן להצביע על שתי תת

  מרחק ואילו העור, הלשון, השפתיים והחך תלויים במגע בינם לבין הגירוי. קולטים גירויים מ

  המערכת העורית 

חלק מן המבנה הפרדיגמטי הוא המעטפת העורית שמגדירה גבול מוחשי לגוף העצמי. למרות שהמעטפת 
וצרת אני, היא י-ה בין עצמי לאובייקט, בין אני ללאברורהעורית אינה מבטיחה לכשעצמה התהוות הבדלה 

  תשתית גופנית מוחלטת לתפיסת הגבולות.

  )אוטונומית-וויסרליתהה"סומטית" (המערכת 

לב, ריאות, קיבה, כבד, כליות,  –כוללת את האברים הפנימיים  )אוטונומית- ויסרליתה( הסומטיתהמערכת 
כיווץ  :ים)(כמו במעי פריסטלטית יותתנועפעילותם מבוססת על מעיים. באברים הללו נמצא שרירים חלקים, ש

(עורקים, ורידים, נימים, סימפונות, מעיים). אחד התפקודים האופייניים  כיווץ לאורך מבנים צינוריים הפסקתו
לאברים הללו הוא פעילות מחזורית של התמלאות/אחסון/צבירה ולעומתם הוצאה/הפרשה/התרוקנות (של מזון 

התרוקנות  הפרשה/ הוצאה/ צבירה/ אחסון/ ות/וגם של מתח). המבנה הצינורי והפעילות המחזורית של התמלא
(של מזון וגם של מתח) יוצרים פוטנציאל כפול: מצד אחד של זרימה לאורך הגוף ומצד שני של היווצרות 

  חסימות.

  שלדמערכת ה

פעילותה מתבססת בנויה ממפרקים ופרקים. היא  .כוללת את השלד והשרירים העוטפים אותו שלדמערכת ה
  וצות שרירים אגוניסטיות ואנטגוניסטיות.על תיאום בין קב
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שרירים בקירוב. שרירים אלה עוטפים את השלד ומניעים את הגוף בתזמור מתואם  650מערכת השלד מכילה 
ביניהם. הם יוצרים את מתארי הגוף ומתאמים בהתכווצויותיהם את כל התנועות והמיצבים. השרירים 

את העצמות לאלפי תנוחות שונות. שרירי השלד פועלים  מחוברים לעצמות באמצעות גידים, והם מושכים
שרירים. הרמת  200בהליכה, כל צעד מבוצע באמצעות  .כמעט תמיד בקבוצות, בתגובה להוראות מן המוח

הרגל והנעתה קדימה נעשית על ידי ארבעים שרירים. במקביל פועלים שרירי הגב לאיזון הגוף ומושכים את 
מכן, שרירי - המשקל מחמת התנופה לפנים. לאחר- ם חדש כדי שלא יאבד שיוויהחזה למקו- הכתפיים ואת בית

הבטן מתכווצים כדי למנוע נפילה לאחור. קבוצות שרירים רבות פועלות באופן כזה בכל תנועה ופעולה. 
החלוקה לסיבי שריר וקבוצות שרירים יוצרת גם אפשרויות של תפקוד אחדותי וגם אפשרויות של חלוקת 

  ן קבוצות. הוא הדין בחלוקה לאברים.תפקידים בי

  הערה

המלה "סומה" פירושה "גוף". לכן ניתן לפרשה אותה כמתייחסת גם למערכת המוטורית. 
השימוש הנפוץ במושג סומטיות ופסיכוסומטיות מתאר בדרך כלל תפקודים בלתי רצוניים של 

ה ונבדלת מן אוטונומית. בספר זה, המוטוריות מוצגת כפעילות שונ-המערכת הויסרלית
  הסומטיות.

  למערכות ה"סומטיות" השלדמערכת הבדלים בין 

נמצאות בתוך המרחב הפנימי של הגוף והן נסתרות מן העין.  אוטונומיות- סומטיותהמערכות ה ∗
לעומת זאת, האברים המוטוריים והתנועתיות המוטורית מתרחשים במרחב שמחוץ לגוף והם 

  לת.גלויים גם לעין של עצמי וגם לעין הזו
במעבר מן המרכזים במוח אל שרירי השלד יש סינפסה נוספת (כלומר שני צמתים עצביים ולא  ∗

אחד). הסינפסה הנוספת יוצרת מנגנון השהיה בתנועה המוטורית הרצונית. מנגנון ההשהיה 
  זה הבסיס לתנועה רצונית, מודעת. מאפשר ויסות מתח, בקרה מודעת וייעול של התנועתיות.

על ידי התרחבות  הגוף וטווח התנועה נוצריםגודל ם בשינויי האוטונומיות- יותסומטת הובמערכ ∗
המפרקים מאפשרים (למשל, נשימה, או אכילה והפרשה); במערכת השרירים והשלד  והצטמצמות

התרחבות  :כיפוף -הגדלה והקטנה של טווח התנועה וגודל המיצב באמצעות המנגנון של יישור 
  .פוף ויישור במפרקיםעל ידי כיוהצטמצמות מושגת 

לרמה  - לאחר ההבשלה הראשונית  - מכילים פוטנציאל להתפתח ולהגיע  יםהמוטורימנגנונים ה ∗
, נשארת אוטונומית)-הסומטית (הוויסרליתפעילות עומת זאת, הל ,מודעת;רצוניתשל שליטה 
  . גם בגיל בוגר מודעותללא רצונית ו המעבר לשליטבדרך כלל 

, )אוטונומי-סומטיההוויסרלי (: המרחב מרחב חוויתישל  םיס להבחנה בין שני סוגיההבדלים הללו יוצרים בס
שהוא מרחב פנימי, הנסתר והבלתי נגיש לשליטה מודעת ולעומתו המרחב המוטורי, שהוא המרחב שמחוץ 

 את פעולותיו.  רואהלגוף, שבתוכו הגוף מתנועע ו

  בשולי הדברים
יש אנשים שהגיעו לרמת . ויסרליותכי אין לנו שליטה במערכות השצריך לסייג את הקביעה המוחלטת,  יתכן

כך, למשל, בספרי יוגה מתוארים מורים מוארים שאימנו פידבק. - שליטה סומטית באמצעות תרגול יוגה וביו
נפשם והגיעו למדרגה של יכולת לשלוט בקצב הלב והנשימה מעבר לגבולות המוכרים. לגבי רוב -את גופם

  ונה.האנשים הקביעה נכ

דוגמאות מפליאות של פיתוח חוכמת הגוף והתנועה אנו מוצאים באומנויות הלחימה והעידונים שלהן 
בקארטה, ג'ודו, אייקידו, צ'י קונג וטאי צ'י ובשיטות היוגה למיניהן. בשיטות אלה אנו מוצאים יחס עמוק לגוף 

ניות הגבוהות נעשית לא על ידי . השגת המדרגות הרוח, כלומר גוף שהרוח בתוכווהפיכתו לגוף מדיטטיבי
  ניתוק מן הגוף אלא על ידי שכלול הגוף כמרכבה לרוח.

  מנגנון המפרקיות הפוטנציאל הטמון ב

במערכת המוטורית נמצא שהאברים מחולקים לפרקים ומפרקים. המבנה המפרקי מכיל אפשרויות רבות של 
שנות יחסים בין איברים שונים בתוך הגוף. מודולציות מוטוריות. במבנה המפרקי טמון הפוטנציאל לבנות ול

כל מפרק הוא בעת ובעונה אחת גם איזור חיבור וגם איזור הפרדה בין הפרקים של האיבר. כל מפרק הוא 
המבנה המפרקי של הגפיים מאפשר להרחיב או לצמצם במידה  צומת שבה ניתן לשנות את מצב האיבר.

  משמעותית את המרחב האישי (הקינספירה). 
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  לבין השרירים הטבעתיים השלדמערכת לים בין שרירי הבד

קובוצות אגוניסטיות ואנטגוניסטיות. שריר טבעתי הוא שריר אחד -בשרירים הטבעתיים אין חלוקה לתת
שלם, שפועל לפי העיקרון של "הכל או לא כלום": כל השריר מתכווץ או כל השריר נרפה. ההתכווצות 

עבודה בתוך השריר. לעומת זאת, שרירי השלד פועלים - בחלוקת יכולה להעשות בדרגות שונות אבל לא
  תפקידים ותיאום בין קבוצות אגוניסטיות ואנטגוניסטיות. - בחלוקת

  לכל אחד משני טיפוסי ההפעלה יש השפעה על סכמות התפיסה הראשוניות ועל דימוי הגוף הראשוני.

  התמיינות והבדלה

  ים אלא כיחידות מחולקות למפרקים, יוצרת אפשרויות רבות העובדה שאברי הגוף השונים בנויים לא כגוש

של מודולציה והתמיינות. המבנה האנטומי של הגוף מתאפיין באפשרויות של הבדלה חילופים בין מבנה גושי 
מרכזי ובין ארגון מתמיין ומתפרט. דבר זה בולט גם במבנה ה"גושי" של הגו כמרכז וההתפרטות המפרקית 

ם, ומבנה האגרוף לעומת האצבעות הפרושות של כף היד. גם במערכות אנטומיות אחרות של הידיים והרגליי
ניתן לראות את עיקרון המבנה המרכזי הכולל ("השורש המשותף") וההתמיינות ההדרגתית לשלוחות מובדלות 

  ("הסתעפויות").

  

   
  

ת של פוטנציאל התנועה פסלו של האל שיווא, המחולל והורס ובורא עולמות במחולו, הוא דוגמא מובהק
  והגמישות הטמון במערכת המפרקית.

  השפעת המבנה המפרקי על האפשרויות ליצור קשר גופני עם אחר

המבנה המפרקי מאפשר לבנות מצבים ודרגות ביניים של כיפוף ויישור. בעזרתם אנו יכולים להשפיע על 
לחבק  ,הצמיד אל גופנו או להדוףק, ליהקשר עם אנשים וחפצים. אנו יכולים לתת ולקחת, לקרב ולהרח

ולהתחבק. הפוטנציאל הכפול של הפעלת המרפקים זכה לייצוג מעניין בשפה: מצד אחד המרפק קשור 
בתנועה תוקפנית בביטוים כמו "יש לו מרפקים, או "למרפק" (כפועל) ומצד שני אותו שורש משמש ליצירת 

חילוף בין כוח לרכות היות השורש מתרחש גם ו חילוף של אותכמפעולה רכה ומקרבת במלה "התרפקות". 
  באיזור המרפקים בגוף עצמו.

  השפעת המבנה המפרקי על אפשרויות ההגנה העצמית

המערכת  .נותונגתהה אפשרויותקות לכת על ייש השלכות מרח טמונות במנגנון המפרקילאפשרויות ה
נות באמצעות תנועות הגו לעומת מהותי בין התגונהבדל כאן טמון לחימה או בריחה. אפשרת המוטורית מ

על הגברת טונוס, הקפאת תנועה והקשחה של השרירים  תמבוססהתגוננות גווית  התגוננות באמצעות הגפיים.
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גם הגברת טונוס, מוטורית יכולה לנקוט בדרכים הרבה יותר מגוונות:  התגוננות("שריון הגוף" לפי רייך). 
  או לחימה בו על ידי תנועה עצמית. ,האיוםע תנועות של הדיפת וציבגם כוח,  גם גיוס

  השפעת המבנה המפרקי על האפשרויות ליצור תחליפים עצמיים למכל ההורי

מכונסים. הידיים האנושיות יכולות -המבנה המפרקי מאפשר לקרב את הגפיים אל הגו למצבים מעוגלים
יש גם תפקיד רגשי. המתכונת לעטוף את הרגלים וחלקים מהגו ועל ידי כך לגונן על עצמי. לעיטוף הזה 

הגופנית מאפשרת לאדם ליצור לעצמו בעזרת תנועות ומיצבים מעין "עור תנועתי", או "מעטפת תנועתית". 
ההורי של ראשית החיים (ראה פרק  וףטיחליפי לעעיטוף על ידי כך, הוא יכול ליצור לעצמו באופן חלקי 

  על מערכי הקשר הארכיטיפיים).

  כפותהמבנה הייחודי של ה

ו"שלוחות" (האצבעות). זהו דגם מופלא של אבר שיכול לתפקד  כף היד האנושית מחולקת ל"גוף כף יד"
כגוש מעובה (אגרוף) או כקבוצת פרקים נבדלים (אצבעות). מבנה כזה מאפשר מעברים בין הפעלת כפות 

כך יכול האדם לבצע הידיים כגוש לבין שימוש מתמיין באצבעות ובין מוטוריקה גסה למוטוריקה עדינה. 
  מלאכות עדינות, לנגן בכלים הדורשים מיומנות רבה וליצור יצירות אומנות במחול, בציור ובפיסול.

  במתכונת הארכיטיפית של הגוף תפרדיגמטי ותכיווני

  ביולוגיתההבשלה כיווניות ב

  מתבניות ריתמיות ביולוגיות, לתנועות מתוך בחירה,  ∗
  ית מודעת, מחשיבה גופנית לחשיבה קוגניטיב ∗
  מתנועתיות שאינה מתייחסת באופן מודע לאובייקטים ולהקשרים לתנועה מתוך בחירה רצונית.  ∗
  יכולת להשהות תגובה ולעצור תהליך מוטורי שהתחיל אל יכולת לעצור.- מאי ∗
  אנטאגוניסטי. - מהפעלה מוטורית כוללנית לתנועה מפרקית בתיאום אגוניסטי  ∗

  בריםכיוונים פרדיגמטיים בתפקודי א 

(כלומר, של הבאת העולם אל  אברים שונים ממלאים תפקודים של תנועה במרחב, של קליטת גירויים
המרחב האישי), של פריקה ריגושית (כלומר של הוצאת גירויים פנימיים החוצה אל העולם), של מימוש 

  מוטיבציות ורצונות ושל תקשורת ומשא ומתן בין עצמי לאחרים.

  פשר למיין אברים על פי הכיוון של פעולתם: בהגדרה כוללנית מאוד א

. יש מקרים שבהם, הפה והלוע מן החוץ אל הפניםמביאים מזון וגירויים  הפה, הלוע, ואברי החושים ∗
  פועלים בכיוון הפוך (הקאה, יריקה).

  הלשון, השיניים ומערכת העיכול מעבדים חומרים בחלל הפנימי של הגוף. ∗
  .מן הגוף כלפי חוץן של הוצאת חומרים פועלים בכיוווהשופכה  פי הטבעת ∗

פועלים באיזור הביניים שבין הפנים והחוץ וכיוון פעולתם  הריאות, השפתיים, הגרון ומיתרי הקול ∗
  משתנה לפי הצורך.

פועלות בכיוונים אנלוגיים לאברים האוטונומיים. הן בנויות באופן שמאפשר להן  הידיים והרגליים ∗
ק אובייקטים מגבולות הגוף כלפי יכלפי הגוף (לקחת) וגם להרח גם להביא אובייקטים מן העולם

  חוץ (להדוף, להשליך, לדחוק, לתת).

(ראה להלן, הפרק על סומטיים -לכיווניות הזאת יש תפקיד בהיווצרותם של מעתקים מוטוריים
  סומטיות.-המעתקים) ותופעות פסיכו

  הגוף כדגם מטפורי

הסובייקטיביות. באתר הזה מתלכדות חוויות של ארגון ושל הגוף נחווה כאתר ההתרחשות של החוויות 
בחיי כל פרט וגם  התפרקות, של בהירות ושל בלבול, של הנאה ושל כאב, של שליטה ושל אובדן שליטה.
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בחיי כל תרבות ניתן לראות דימויים סותרים של הגוף. הגוף נתפס כמקור חולי וחטא אך גם כמקור חוסן 
  וגאווה.

באמצעים . הגוף תואר ריה האנושית ובכל התרבויות והחברות היה הגוף מושא להתבוננותלאורך כל ההיסטו
תוארו באמצעות מטפורות  הזרימה וההשתנות המתמדת של כל גוף חי .סטטיים כמו ציורים, פסלים ומילים

  . מילוליות וחזותיות

כל החברות והתרבויות לימד, הניסיון האנושי ב .הגוף שימש דגם מבאר למבנה ולחוקיות של תופעות נפשיות
שהגוף הוא מפה מוחצנת של הנפש. המפה הגופנית סיפקה לכל השפות ביטויי גוף לתיאור תופעות מן הטבע 
ומן התרבות באמצעות דימויים כגון "ראש ההר", "רגלי הגבעה" "בטן האדמה" "פי הבאר", וכן "אמת 

ל ספר". הגוף משמש מקור למטפורות של איכויות מידה", "גופי ידע", "ראש השנה" "שפה/לשון", "פרקים ש
נפשיות, כפי שמעידים ביטויי כגון "יד הדמיון", "שם נפשו בכפו", "הבטן הרכה", "יש לו עמוד שדרה", 

  הגוף הוא מקור של כוחות ריפוי ושכלול הרוח. ."שתי ידיים שמאליות"

  בשולי הדברים
משמעויות בנוי על הדגם של הגוף: השורשים מתנהגים -בשפה העברית מנגנון היצירה של משמעויות וגוני

כמו אברים עם מפרקים. מלים נוצרות על ידי תזוזות ושינוי מקום של אותיות השורש. אותיות השורש 
"מחוללות" ויוצרות ביניהן יחסים משתנים ומשמעויות משתנות. הדמיון לגוף הוא בכך, שבתוך משפחת 

קבוע של משמעות משותפת (למשל, פרד, פרח, פרט, פרס, רעין המלים של אותו שורש, תמיד נשמר ג
מסמנים פרוק שלם לחלקים קטנים) או של יחסי היפוך בתוך גוף משמעות אחד (למשל ענג/נגע, נתק/תיקון, 

  נישואין/שנאה).

כרי בדיון על המתכונת הארכיטיפית של הגוף נמנעתי מלדבר על ההבדלים הארכיטיפיים בין הגוף הנקבי לגוף הז
בחרתי להדגיש את האוניברסליות של המערכת המוטורית, שתכונותיה  .ועל השפעתם על מנגנוני הנפש

הבסיסיות ופעולתה הבסיסית שוות לכל. השפעת השוני בין אברי המין על המערך הנפשי של ילדים וילדות נדונה 
  אריקסון "ילדות וחברה". 'בהרחבה בספרו המאלף של א

  יברסלית מודגשת במונולוג המפורסם של שיילוק:התשתית הגופנית האונ

Hath not a Jew eyes? Hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions, fed 
with the same food, hurt with the same weapons, subject to the same diseases, healed by the 
same means, warmed and cooled by the same winter and summer as a Christian is ? 

Shakespeare: The Merchant of Venice 

  

  העוטף את הגוף של המרחב וניברסליותהא תכונותהד. 

  כוח הכבידה הפיסיקלי

  . שפועל בו כוח כבידה פיסיקלית (הגרביטציה) ,הקיום האנושי מתרחש בתוך מרחב

 חיצוני, קבוע ומוחלט בעל כיווניות קבועה: מלמעלה למטה על פני ציר אנכי. הכבידה הפיסיקלית היא כוח
. ההתמודדות ואין צורת חיים הפטורה מלהתמודד כנגד. הנפש-א הגורם המוחלט בחיי הגוףוהכבידה הכוח 

ה בהחזקת הגוף ובתנועתיות, בכיוון תואם כבידה לעומת כיוון נוגד כבידה, מכוננת צירים של כיווניות גלוי
לעין. פעילות בכיוונים אשר נוגדים את כיוון המשיכה של הכבידה והאינרציה מחייבת לגייס יותר אנרגיה 

הבנת הדינמיקה התנועתית  מאשר פעילות בכיוונים אשר תואמים את כיוון המשיכה של הכבידה והאינרציה.
  עתיות. ים בחשבון את הכוחות המכבידים על התנואלא יכולה להיות שלמה, אם אין מבי

  מסכם זאת במשפטים קצרים וברורים: (Feldenkrais 1949)פלדנקרייז 

“All movement, whatever its purpose may be…is in the last analysis an anti-gravity action.”  

“…The body is set in a special attitude and is thus maintained against the tendency of 
gravitation to bring it down. There is little awareness of all this constant adjustment to very 
stringent requirements, but the nervous system is constantly and without break, responsive to 
gravitation, as long as there is any life in it.” P.95 
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 :. מיצב יעיל הוא מיצב מתואם לציר הגרביטציהכציר אנכירביטציה פועל בעולם מוחלט של הגההכוח 
המפרקים הראשיים מונחים זה על גבי זה וכולם יחד "מושחלים" על הציר האנכי. זה המצב שבו מינימום 

 קה מצטברת במפרקים. כך פועלת חוכמת הגוף כאשר אין גורם שמשבש אותה.יבזבוז אנרגיה ומינימום שח
  מתלכד עם ציר הכבידה, שהוא אנך מוחלט.עמוד השדרה עומד על שתיים  גוףב

  .הגרעינית ביחס לכבידה הפיסיקלית היא: לקום או לשקוע כיווניותה

  כוחות כבידה נפשיים

ניתן להרחיב את המושג "כבידה" גם לתחום הנפשי. כשם שאי אפשר להבין את הדינמיקה התנועתית בלי 
יסיקלית על הגוף, כך גם אי אפשר להבינה בלי לבחון את השפעתם המכבידה לבחון את השפעת הכבידה הפ

  של גורמים נפשיים והתייחסותיים. להלן פירוט חלקי של אלה.

  מוטיבציה כבידה ו

כל תנועה וכל מיצב משקפים את עוצמת המוטיבציה להתמודד כנגד הכבידה. המוטיבציה, שפנים רבות לה, 
  ף לקום, לנוע ולפעול בהתגברות על הכבידה המושכת למטה. היא הכוח הנפשי המניע את הגו

המוטיבציה המושך -הכבידה המושך למטה (הגרביטציה) לבין כוח- כיוון התנועה בציר האנכי נמתח בין כוח
  להתרומם למעלה ולקום.

  בשולי הדברים:
פחת המשמעויות הזאת גם ם. ואולי אפשר לקשור למש-ו- י-ק   ם לבין- ו-ק בין  שורשי  מעניין שבעברית יש קשר

ם. שלוש המלים מסמנות התייחסות לציר האנכי, שהוא גם ציר הכבידה וגם ציר הקשר בין שמיים - ו-ק- את המלה י
  וארץ.

  אישית-כבידה הבין

 פועלת בתוךאישית - אישית היא כבידה רגשית ולא פיסיקלית. בראשית החיים הכבידה הבין- הכבידה הבין
במרחב המעטפת החקית,  (ראה להלן). חקית-המעטפת ההוריתים ההוריים, מרחב המרחב התחום על ידי הגופ

כבידת התמודדות עם התינוק "פטור" מן הצורך להתמודד באופן מלא עם הכבידה הפיסיקלית. גופו נתון ל
לעומת התמזגות) נעשית בתנאים של התמזגות עם  התנתקות -. ההתמודדות הזאת (שעיקרה המעטפת ההורית

גוף התינוק מתחזק ובונה ובמצבים רבים נוצר בלבול או קונפליקט בין שני כיווני המשיכה. ורי הגוף הה
אישית - של הכבידה הביןרגשית -תנועתיתהתמצית היכולת להתמודד עם הכבידה הפיסיקלית בכוחות עצמו. 

ובכיוון הצידי , בכיוון החזיתי (קדימה~אחורה) "אחר"התנודה בין משיכה~דחייה, התרחקות~התקרבות ל היא
  (בין צד לצד).

  להתקרב או להתרחק.אליה היא: הגרעינית ביחס  כיווניותה .בצירים אופקייםאישית פועלת - הכבידה הבין 

  כבידת גוף העצמי 

פיזיולוגי של הגוף וממבנה הנפש: הכיווניות הבסיסית של - כבידת גוף העצמי נובעת מן המבנה האנטומי
אישית). זוהי התגובה ההגנתית -כלפי הגוף (כיווניות הפוכה לכבידה הבין כבידת גוף העצמי היא מן החוץ

להתקפל ולצמצם את גבולות הגוף. תגובה זו, או מצב עייפות, הופכים את התנועה בכיוון של  :האוטומטית
כפיפת אברים ומשיכתם כלפי פנים לתגובה הבאה מאליה ואת התנועתיות בכיוונים ההפוכים (יישור אברים 

  אה מגבולות הגוף החוצה) לתנועתיות המחייבת השקעה יותר גדולה של אנרגיה נפשית וגופנית. ויצי

גוף העצמי בין צירים רדיאלים התפשטות ~ התכנסות בהגרעינית ביחס לכבידת גוף עצמי היא: הכיווניות 
  .חוץוה

  כבידת תלכידי הזיכרון

הגוף הבוגר שומר בתוכו זיכרונות של מודע. - אהזיכרונות מלווים אותנו לאורך החיים בין במודע ובין בל
זמנית - בכל רגע נתון התנועה מתייחסת בו תנועה.דפוסי תבניות מתח ו קודים שלכל תקופות החיים ב
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חוויות מן העבר. "כבידת הזיכרונות" היא מרכיב מרכזי של -לנתוני ההווה, לשאיפות עתידיות ולתלכידי
  התנועה הרגשית.

  ועכשיו.- דבוק בעבר או לראות את הכאןהיא: להזיכרונות ביחס לכבידת הגרעינית הכיווניות 

  תרבותית- חברתיתהכבידה ה

כל מערכת חברתית מספקת תנאים וגבולות לחבריה וגם כובלת אותם בנורמות התנהגותיות, שתואמות את 
נתון  נפשי של חבריה. כל תינוק, כל ילד וכל בוגר- מטרות החברה אך לא בהכרח את התפקוד הגופני

ללחצים מעודדי תנועתיות וחוסמי תנועתיות. השפה מארגנת את הנורמות התרבותיות בתוך "אריזות 
קוגניטיביות מילוליות" קבועות. כל ילד וכל בוגר מקבלים כחלק מן המטען התרבותי כללים של "עשה ולא 

[רגשית]". כללי  תעשה" בתחום ההתנהגות הגופנית רגשית. פול אקמן הגדיר זאת במונח "כללי הבעה
  הרגשית הספונטנית. תנועההכבדה על הגם הם יוצרים הללו ההבעה 

  הדילמה הגרעינית ביחס לכבידה התרבותית היא: לציית או למרוד.

  הערה

ההפרדה בין סוגי הכבידה היא תיאורטית בלבד. במציאות, כל הכוחות פועלים כמערכת דינמית 
  אחת.

  מערכת צירי הכבידה

  
  וא ציר גרביטציה ~ מוטיבציההציר האנכי ה

  אישית בין עצמי לזולת- הצירים האופקיים מסמלים את צירי הכבידה הבין
  המתכנסת" של גוף העצמי- מתפשטים מסמלים את צירי הכבידה ה"רדיאלית- העיגול המרכזי והצירים המתכנסים

  

  הממד הרגשי של התמודדות עם כבידה 

אישי - ת חוכמת הגוף, הוא כוחם של הרגשות. במרחב הביןהכוח, שמסוגל לערער יותר מכל גורם אחר א
אישית - אישית. ההתייחסות הבין-הציר האנכי חצוי על ידי צירים אופקיים רבים, שמייצגים את הכבידה הבין

- התרחקות. בכל תגובה רגשית טמון חץ- נעה בצירים האופקיים, שעל פניהם נוצרים מסלולים של התקרבות
  חק. כיוון: להתקרב או להתר

לשינוי המיקום  ףדוח ד מן המצבים הרגשיים הללואהבה, כעס, פחד, צער, חיפוש קשר, ניתוק קשר, כל אח
 -העיניים, האוזניים, הפה, החזה, הידיים והרגליים  - . אברי הגוף התקשורתיים ותוביחס לאובייקט שעורר א

שינוי מקום לצורך התרחקות . מהכולם בנויים למפגש מולי. שינוי מקום לצורך התקרבות הוא תזוזה קדי
  הוא תזוזה אחורה.
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כאשר אין אפשרות להניע את כל הגוף קדימה או אחורה מתרחשת תזוזה רק באותו חלק שמאפשר זאת. 
התזוזה יכולה להיות תנועה חולפת או תנועה מצטברת שהופכת לסטייה מקובעת. המפרקים הגדולים 

 כזאת. והבינוניים של מערכת השלד מועדים לסטייה

  כבידה ומיצב

Maturity of the antigravity function is apparent in the erect potent posture. 
Feldenkrais P. 99  

  
ואת המערכות הפועלות בתוכו, ההתייחסות למרחב  שמארגן את חלקי הגוף קבוע יחסית, מבנההוא המיצב 

של ההתמודדויות עם מערכת צירי הכבידה:  ללהסך הכוולכוחות הכבידה. לאמיתו של דבר, המיצב הוא 
  האנכית, האופקית והכדורית. 

, קווי המתאר של המיצבאחד המפתחות החשובים להערכת המשמעויות של ארגון המיצב הוא הצלבה בין 
במיצב כזה כבידה הפיסיקלית (הציר האנכי) כי לבין צירי הכבידה. מיצב יעיל הוא מיצב מתואם לציר ה

וכולם יחד "מושחלים" על הציר האנכי. זה המצב שבו יש מינימום  שיים מונחים זה על גבי זההמפרקים הרא
בזבוז של אנרגיה ומינימום שחיקה מצטברת במפרקים. כך פועלת חוכמת הגוף כאשר אין גורם שמשבש 

תר לדחוף את הגוף להתנהג באופן שסועלולים  - במשמעות הכללית ביותר  -  אבל כאבים ומצוקותאותה. 
  את חוכמת הגוף.

   עם ציר הכבידה, שהוא אנך מוחלט.בהתלכדות דינמית מתלכד עמוד השדרה גוף העומד על שתיים ב

  מערכת צירי המרחב העוטף

אחור, - "מחלק" את המרחב למחציות: חזיתו של מרחב כדורי במרכזובחוויה הסובייקטיבית, הגוף נמצא תמיד 
ו באופן שמאפשר יציאה למחצית החזיתית של המרחב, כלומר שמאל. מספר רב של אברים ממוקם בג- ימין

יציאה לתפקוד מול אנשים ואובייקטים. כך הידיים, הרגליים, העיניים, הפה. המפרקים הגדולים המחברים 
המחצית בין הגפיים והגו בנויים באופן שמאפשר לנוע בצירים רבים, אבל אפשרויות התנועה אל תוך 

   ללות ביותר.המשוכהרבות והן  החזיתית
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  אחורה- החוצה, קדימה- שמאל, פנימה-מטה, ימין- חלוקות וצירים במרחב הפיסי: מעלה

  מרחבית-הצירים הללו מכוננים את האוריינטציה הגופנית

  צירי התנועה במרחב טעונים במשמעויות נפשיות ארכיטיפיות 

  ציר הכבידה הפיסיקלית

השג, התרוממות מץ נוגד כבידה ולכן גם בתחושות של קשורה בהגברת מא כלפי מעלהבציר האנכי, תנועה 
, או כלפי מטה(המלים עצמן מבטאות תנועה כלפי מעלה). לעומת זאת, תנועות  רוח, נסיקה לגובה, הגעה לשיא

  נמיכות הרוח., יד ודיכאון-כובד, כישלון, אזלתיכולת לנוע כלפי מעלה נקשרות בתחושות של - אי

  אישית -ביןהכבידה צירי ה

תנועה ממרכז הגוף קדימה (התקרבות לאובייקט) נקשרת אישית - הכבידה הביןשל  אופקייםהרים בצי
  בתחושות של העזה, אומץ, מוכנות לקחת הזדמנויות, לקיחת סיכון וגם חשש. 

  גוף הכבידת צירי 

חוצה כבידת הגוף פועלת בצירים רדיאליים: מן הפנים החוצה ומן החוץ פנימה. תנועות בכיוון מן הפנים ה
קשורות בתחושת ביטחון בסיסי, מוכנות לפעול ולהשפיע והרגשה בסיסית ש"יהיה טוב". לעומת זאת, תנועה 

  מתכנסת פנימה קשורה בתחושות חשש, אכזבה מן "העולם" וויתור על ניסיון להשפיע. 

פיזיולוגיות. העטיפות הרגשיות שעוטפות את כיווני המרחב, מכבידות על הגוף לנוע אך ורק לפי יכולותיו ה
  בבחינה מדוקדקת, הגוף הוא תמיד גם מערכת פיזיולוגית וגם מערכת רגשית. 

  תנועה ממרכז הגוף כלפי חוץ ומלמטה כלפי מעלה מחייבת גיוס אנרגיה נוגדת כבידה.
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  ה. התכונות האוניברסליות של התנועה הרגשית

  התנועה הרגשית נעה בין זרימה לעצירה

  עהרגי-תנועה-מחזורי עוררות

מנגנון . רגיעהמפעילות מוטורית לו תמוטורי פעילותמוטורית המוליכה מעירור ל- שרשרת נוירותנועה היא 
ת או דיכוי עוררות על ידי מעבר או הפסקת מעבר של וההפעלה הבסיסי של המוח הוא יצירת עורר

  טרנסמיטרים בסינפסות. 

בדומה למנגנון יטול כיווץ של סיבי שרירים. מנגנון ההפעלה הבסיסי של המערכת המוטורית הוא כיווץ או ב
ריתמוס פיזיולוגי, מעין נשימה של כיווץ יוצרות - הנשימה ומנגנון פעימות הלב, התנודות בין כיווץ לאל

  .השרירים

עוררות של  .כיווץ או ביטול כיווץ של סיבי שריריםשל  ודרגות ביניים מורכבות מצירופים תנועהתבניות ה
כך נוצרים מחזורי  ובעקבותיה צפויה רגיעה.  מורה להוביל לתנועתיות כזאת או אחרתהמערכת התנועתית א

י חזורמוטורית המוליכה מעירור למימוש מוטורי ורגיעה. מ-שרשרת נוירו תנועה. מחזור תנועה~רגיעה הוא
   .בשיםומש או, )תקיניםשלמים (תנועה יכולים להיות ה

  רגיעה שלם~תנועה~עוררותמחזור 

למימוש מוטורי  ≥≥≥, ההתגייסות שואפת למימוש מוטורי התגייסות ≥≥≥ מייצרת עוררותועתי שלם, במחזור תנ
וחוזר חלילה. המחזוריות הזאת היא הגרעין הפיסיולוגי  רגיעהל ≥≥≥ ), המימוש יוצר עייפות ששואפת פעולה(

  המשותף ליצרים ולריגושים. 

   הן אלה:השלם התנועה  חזורהחוליות העוקבות במ

  מוחית- רות ברמה העצביתעור ∗
  מוטורית  עילותלקראת פהכיווץ השרירי  : הגברתברמה השרירית התגייסות ∗
   יצר, לריגוש ולסיטואציה: תיעול ההתגייסות לתנועה מותאמת לברמה התנועתית מימוש מוטורי ∗
 הנאה קינסתטית וסיפוק נפשי ∗
 עייפות  ∗
  : חזרה לרמת הבסיס ומוכנות למחזור חדש.רגיעה ∗

  חרדה~מתח~חסימה~עה משובש: עוררותתנו מחזור

  בכל אחת מחוליות המחזור התנועתי יכול להיווצר שיבוש או חסימה. 

של סיבי השרירים אלא גורמת הגברה של המתח התכווצות חסימת המימוש המוטורי אינה מבטלת את 
וצרת חסימה השרירי. במלים אחרות, החוליות הראשונות במחזור מתרחשות כמעט בכל מקרה אבל אחר כך נ

עלול  ,נוצרת חסימה בין ההתגייסות לבין המימוש המוטוריבין ההתגייסות לבין המימוש המוטורי. כש
  הן:  החסוםמעגל ב, שמגביר ומנציח את עצמו. החוליות מעגל חסוםלהתפתח 

  מוחית- עוררות ברמה העצבית ∗
  מימוש מוטורי התגייסות ברמה השרירית: התכווצות סיבי שרירים והתגברות הטונוס לקראת ∗
  מוטורי: תיעול ההתגייסות לחסימת התנועתיות החסימה של המימוש  ∗
 מצוקה קינסתטית והגברת מתח שרירי ונפשי ∗
  מתחה נוספת של ההגבר ∗
  ומצוקה  היווצרות חווית חרדה, היווצרות תחושת בלבול ∗
  חרדה-מתח-חסימה-היווצרות מעגל חסום של עוררות ∗

עשוי לגרום פתולוגיות  -כלומר, מצב של חסך תנועה - קריטי צמצום אפשרויות התנועה מתחת לסף 
ת ולמערכריגושית מן המערכת המוטורית -. במקרים קיצוניים תתועל האנרגיה היצריתגופניות ונפשיות

סומטיים). למחזורי תנועה משובשים יש גם תוצאות הרסניות - (ראה הפרק חילופים מוטורייםת ויוויסרלה
  לעצמי ולסביבה. 
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  התנועתית בין זרימה לעצירה  התנודה

הרגשית. גם הזרימה - התנודה התנועתית בין זרימה לעצירה היא תנאי הכרחי להתפתחות המערכת המוטורית
וגם יכולת העצירה הכרחיות לתפקוד התקין. השלב הראשוני של התנועתיות מתאפיין בזרימה ללא יכולת 

שליטה במנגנון העצירה המוטורית. -מת גם איהשליטה בסוגרים, כך מתקיי-ממשית לעצור. בדומה לאי
  יכולת העצירה מופיעה בהדרגה, בשלב התפתחותי שניוני.

הפוטנציאל להשהות תגובה, ליצור מרווח של בקרה  - במנגנון העצירה טמון פוטנציאל כפול: מצד אחד 
חסימה מוקצנת  טמון בעצירה פוטנציאל של -ולהתאים את מחזורי התנועתיות למצבים המשתנים. מצד שני 

  וזו עשויה לשבש את מחזורי התנועתיות. 

  עצירה בגוף המוטורי-צמתי זרימה

   ניתוק~המפרקים כצמתי חיבור

כל מפרק הוא בעת כך,  מנגנונים!המוטורית ופוטנציאל החסימה המוטורית טמון באותם הפוטנציאל הזרימה 
  אפשר להגדיר את המפרקים כך: בהגדרה כוללת .ובעונה אחת גם איזור חיבור וגם איזור הפרדה

  ניתוק בין פרקים~צמתי חיבור ∗
  צמתי בחירה בין מצבים שונים ∗
  צמתי שכלול לעומת שיבוש ∗
  מעצבי גודל המרחב האישי ∗
  סיכון~מוקדי סיכוי ∗

הם ארבעת המפרקים  .מיקום ייחודי ומבנה ייחודייש הכתפיים ומפרקי הירך לארבעת המפרקים הראשיים, 
חברים בין הגו והגפיים. הם הצמתים הגדולים המווסתים זרימת אנרגיה, כוח ותנועה מ- המפרידים ,הגדולים

  ממרכז הגוף לגפיים והם המאפשרים ניתוק וחסימת זרימה בין הגו והגפיים.

  
הגוף האנושי המחולק  תפקוד מוטורי משוכלל מותנה ביכולת הגופנית גם לזרום וגם לעצור את הזרימה

רגשיים. הצמתים - ם אנטומיים, שבהם ניתן להעביר או לעצור זרמים מוטורייםלאברים ופרקים מכיל צמתי
הללו מתפקדים כשערי מעבר שבהם יכולה להתבצע עצירה של התנועה או הפרדה בין אבר נע לאבר 
מקובע. מנקודת מבט עקרונית, כל סינפסה וכל מפרק הם צמתים שמדי רגע מתרחשת בהם "בחירה" בין 
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הפעלה למניעת הפעלה. במערכת העצבים ה"בחירה" נעשית על ידי מעבר או מניעת זרימה לחסימה, בין 
  מעבר של טרנסמיטרים במרווחי הסינפסות.

במערכת השרירים והשלד, כל מפרק גדול או קטן הוא צומת שבו התנועתיות יכולה לזרום או להיעצר. 
ליות הצוואר ("שער הראש") לאורך הציר האנכי "מכף רגל ועד ראש" ממוקמים הצמתים הבולטים: חו

אגן, ברכיים, עקבים וקרסוליים. במקביל - והלסתות, חוליות עמוד השדרה (גב עליון ומותנית), מפרקי ירך
 - היקפית מן המרכז אל הקצוות (כלומר מן הגו אל הגפיים): במרכז -לפריסה האנכית, יש גם פריסה רוחבית

ירכיים, בטבעת של - ידיים ומפרקי אגן- מפרקי כתפיים -חוליות עמוד השדרה, בטבעת של המעטפת הגווית 
שורשי כף היד והקרסוליים  -המרפקים והברכיים, בטבעת של מעטפת הקינספירה המלאה  -מעטפת הביניים 

ובהמשכם כפות הידיים וכפות הרגליים. המבנה המפרקי מאפשר זרימת תנועה או עצירת תנועה בכל אחד מן 
  המפרקים.

IIIמעבר -שעריוויסות -מתגיים כ. תפקיד המפרק  

מעבר  שערי להשהות תגובה ולהבדיל בין פעולה כוללנית לפעולה מתמיינת בנויה על קיומם שלהיכולת 
הנפש. -מתכונת של הגוףעצם הב ןנתופוטנציאל השערים  .בין עירור עצבי לבין ביצוע מוטורי ומתגי השהיה

ם וחונכות אמפתית של המעטפת ההורית. בתנאים של פיתוחם של מתגי שליטה כאלה מחייב אימונים ממושכי
תנועתיות, הוא לומד לשלוט בגופו -חונכות מיטיבה, כאשר ילד מתאמן בקשת רחבה של הבעות רגשיות

וברגשותיו על ידי ויסות ועידון של הזרימה הרגשית ולא על ידי חסימה. ההבדל הזה בין שליטה על ידי 
ועידון של זרימה הם שער  ויסותחסימה וקיבוע הוא הבדל קריטי לגוף. ויסות ועידון לעומת שליטה על ידי 

לשכלול ושגשוג. לעומת זאת, חסימה וקיבוע נועלים שערים ויוצרים מוקדים של שיבוש ופתולוגיה (ראה 
הפרק על חסימה). אפשר לתאר את הצמתים האנטומיים הללו כמקומות שבהם צפונים מתגים ושערים לויסות 

ורית העוצמית. כל מפרק יכול לתפקד כשער מעברי, שמאפשר את מעבר הזרימה של העוררות הזרימה המוט
העצבית למימוש מוטורי. מתגי הויסות פועלים בצמתים האנטומיים אשר בנויים במערכת המוטורית 

במסלולים המובילים מעירור לתגובה ומהתרגשות לפעולה יש צמתים נוירולוגיים (סינפסות) ואנטומיים ו
פרקים), שבהם ניתן לעצור זרימה מוטורית, להשהות תנועה או לשנות את כיוונה. בשפה מטפורית, אפשר (מ

, אשר מאפשרים לעכב או לעצור פעולה ולהקטין או להגדיל את ויסותלומר כי בצמתים האלה יש מתגי 
ידי השהית  התפתחות ההמתגים והשערים בצמתי הגוף יוצרת את המנגנון לוויסות התנועה על עוצמתה.

היכולת לשלוט במתגי  התגובה ויצירת התזמור היעיל בין זרימה לבין עצירה ובין פעילות אנטגוניסטית.
נפשית וסביבה מטפחת. היא אינה קיימת בחודשים הראשונים של החיים ואינה - דורשת הבשלה גופנית ויסותה

  מגיעה למדרגה משוכללת בשנים הראשונות. 

  רגשיות -מתוך התנסויות תנועתיות הגוף הרגשי מתפתח ולומד

הבסיס הגופני להתפתחות מן המדרגה של תבניות ראשוניות (ריגושים) למדרגות שניוניות וגבוהות (רגשות) 
הוא היכולת להשהות תגובה ולהבדיל בין פעולה כוללנית לפעולה מתמיינת. יכולת זאת בנויה על קיומם 

לומד הילד . בתנאים של חונכות מיטיבה, לבין ביצוע מוטורי בין עירור עצביהשהיה - מעבר ומתגי-של שערי
שליטה על ידי . ההבדל בין חסימהולא על ידי  על ידי ויסות ועידון של הזרימה הרגשיתלשלוט בגופו וברגשותיו 

יוצרים הוא הבדל קריטי לגוף. ויסות ועידון של זרימה  שליטה על ידי חסימה וקיבועלעומת  ויסות ועידון
  ושגשוג. חסימה וקיבוע יוצרים מוקדים של שיבוש ופתולוגיה (ראה הפרק על חסימה). שכלול

  בשולי הדברים
: עצירת התנועה המוטורית לא מבטלת באופן יש היררכיה מבנית ותפקודית האנטומיים  ההשהיה-בין מתגי

המוטורי של  את החלק חסוםלשל המעטפת ההורית והסביבתית ת יוהאפשרואוטומטי את העוררות העצבית. 
עובדה זו צופנת בחובה העוררות ברמה המוחית. מצב גדולה יותר מאשר האפשרות לעצור את   הריגושים

  פוטנציאל גדול להיווצרות מתח וחרדה כתוצאה של חסימת התרגום המוטורי לעוררות (ראה פרקים ט"ז וי"ז).

  

-קוטביות כחוויה קיומיתבינרית של ההוויה: -התשתית הכמו. ו
  טיפית ארכי

  "לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים.
  עת ללדת ועת למות
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  עת לטעת ועת לעקור נטוע.
  עת להרוג ועת לרפוא.
  עת לפרוץ ועת לבנות.

  עת לבכות ועת לשחוק.
  עת ספוד ועת רקוד.

  עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים.
  עת לחבוק ועת לרחוק מחבק..." 

  ה-קהלת ג' א

  ופק הסמוי של חיי הגוף קוטבית היא הד- תנודתיות דו

כוננים מהם הקוטביות וריתמוסים ביולוגיים -דו תנודות. חלק מובנה במתכונת הארכיטיפיתהיא קוטביות ה
  גוף הינקותי. חווית הראשונים של "וודאות" בהמקורות הו ות בגוף העצמי הינקותיקביעהראשוניים של סדר ו

  מחזורית:התפקודים הביולוגיים מבוססים על תנודה קוטבית 

  התרוקנות~  התמלאות ∗
  הצטמצמות~  התרחבות ∗
  נשיפה ~  שאיפה ∗
  הוצאה ~  בליעה ∗
  שובע ~ ב רע ∗
  רוויה ~  צמא ∗
 הפגת מתח ~  הגברת מתח ∗
   השינ~  עירות ∗
  קשב ממוקד ~ קשב פזור ∗

  . המנגנונים התנועתיים פועלים על פי העיקרון של קוטביות משלימה (לא בהכרח מודעת) ,מופשטתהברמה 

  עילות מוטורית ניתן לזהות קטבים בינרייםבכל פ

יציאה, תנועה  - קישוי, התכנסות - התרחבות, ריכוך -  התכווצות ,הפסקת מתח -הגברת מתח  למשל
  אפשר לתאר זאת כמערכת של דילמות גרעיניות:עצירת תנועה.  - נמרצת 

  כן או לא כיווץ של סיבי שריר ∗
  כן או לא יישור של איברים ∗
  וניסט / אנטגוניסטכן או לא הפעלת אג ∗
  כן או לא גיוס של כוח ∗
  כן או לא עצירה של תנועה ∗

  קוטביות-דו ותחוויתחושות ורגשות נתפסות כ

  לא נעים לי –נעים לי  ∗
  אני לא מוחזק –אני מוחזק  ∗
  אני לא עטוף –אני עטוף  ∗
  אני עצמאי –אני תלוי  ∗
  אני לא מסוגל –אני מסוגל  ∗
  אני גדול –אני קטן  ∗
  אני חלש –אני חזק  ∗
  אני לא שייך –ני שייך א ∗

  דילמות רגשיות הן גם דילמות גופניות

התחושות הקיומיות מעצבות גם את ההתנהגות וגם את הדימוי העצמי לא רק בתוכן הספציפי אלא גם בעצם 
המבנה המקוטב של מערך התחושות והדילמות. הגוף צריך לבצע את ההכרעות הרגשיות. כל פעילות 

  מודעת) בין אפשרויות:-או בלתי תנועתית היא בחירה (מודעת

  לנוע או להתאבן? ∗
  להתקדם או לסגת?  ∗
  לתקוף או להתגונן? ∗
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  לגלות או להסתיר? ∗
  להתפרץ או להתאפק? ∗
  מגע? לגעת או לנתק ∗

  קוטביות במבנה הגוף או באופן שהוא נחווה

  באופן סכימתי ניתן לחלק את הגוף בצורה מקטבת:

  חיצוניות-רכות מפרקיותצינוריות לעומת מע- חלוקה למערכות פנימיות ∗
  חלוקה לחטיבת גו לעומת חטיבת גפיים ∗
 חלוקה אורכית למחצית ימנית לעומת מחצית שמאלית ∗
  חלוקה בין חזית לאחור ∗
  חלוקה רוחבית לפלג עליון לעומת פלג תחתון ∗

  הערה:

כל החלוקות הן ברמת החוויה, שהרי הגוף תמיד אחד אבל המבנה הבסיסי שלו מאפשר תפקוד 
  יסה מפלגת.מתפלג ותפ

לאפשרויות החלוקה הללו יש חשיבות גם בגלל השפעתן על היווצרות דימוי הגוף וגם בגלל 
  .שעשויים לשמש תשתית לפיצול והנתקה (דיסוציאציה) ,שהן מסמנות בתודעה קווי הפרדה

  קוטביות ארכיטיפית בין נקודת הבראשית לבין נקודת היעד בהתפתחות

  י בראשית החיים לבין כל המצבים השניוניים: יש שוני מהותי בין המצב הגופנ

  בקוטב הבראשית נמצא גוף ינקותי זעיר, חלש ותלוי במשענות חיצוניות של גופים הוריים  ∗
בקוטב היעד נמצא גוף מוטורי בשל, נפרד, בלתי תלוי במשענות חיצוניות, עומד על רגליו  ∗

 ונשען על עמוד שדרה עצמי.

קה על המערך הרגשי ועל הסכימות הקוגניטיביות. (ראה פרקים על לשוני המהותי הזה יש השפעה עמו
  מערכי הקשר הארכיטיפיים ועל המורכבות של התנועה המוטורית).

  תפיסה מקטבת

כל שפה אנושית בנויה על עוגנים של  .התפיסה האנושית מארגנת חוויות ומושגים במונחים של קוטביותגם 
צעותם ניתן לבנות מבנים מופשטים מאורגנים ולתקשר עם אנשים ניגודים שסביבם נארגות המשמעויות ובאמ

  ה בולט בביטויים המארגנים של השפה: אחרים שמכירים באופן חוויתי את אותם העוגנים. ז

  מצד אחד ומצד שני ∗
  או... או... ∗
  כה וכה ∗
  זה לעומת זה ∗
 הם –אתה, אנחנו  –אני  ∗
 [דעת] טוב ורע ∗

 ניתוח התנועה הרגשית על פי שיטת האבחון המרקמית.הקוטביות על פניה השונים משמשת בסיס ל

  קוטביות-שנתפסות כדו תנועה היא בחירה בין אפשרויות

נפשיות מורכבות נוצרות על ידי "בחירה" בין אופציות תנועתיות והיווצרותם של צירופים -תבניות גופניות
 .שת של דילמות אוניברסליותרקבועים יחסית. מתחת לסיפורים הייחודיים של כל אדם ואדם, ניתן לזהות 

בניתוח מדוקדק, בכל תנועה ובכל פעולה של העצמי מתרחשת בחירה בין קצוות של אפשרויות. אילו יכולנו 
לשמוע את קולות הגוף, השרירים והמפרקים ודאי היינו קולטים את התנודות של מטוטלת הבחירה בין 

   :הפעלה או הימנעות מהפעלה של קוטב זה או אחר

  או לעצור תנועה לנוע ∗
  להיאבק, להתמודד או לוותר ולשתק את עצמי  ∗
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  לממש את הכוח שלי בתנועה או לחסום אותו  ∗
  להתקרב לאחר או להתרחק מן האחר  ∗
  את רצונותי  לרצות (אחרים) או לממש ∗
 לחשוף רגשות או להסתיר רגשות ומחשבות  ∗
 (לשמר מצב של תלות)." של יחד(לנפרדות) או להישאר בתוך "מעטפת האבק להשגת עצמאות ל ∗

היא מתרחשת בכל השערים הבינריים: בשערי החושים ("לחוש  .הבחירה יכולה להיות מודעת או בלתי מודעת
או לא לחוש"), בשערי המפרקים ("להניע או לא להניע"), בצירי המרחב האישי ("להתקדם או לא להתקדם") 

הבחירה מתרחשת ברמה המוחית, ברמה המוטורית  ובצירי החיבור בין עצמי לזולת ("להתקרב או להתרחק").
  ובמרחב ההתייחסותי, לעתים במודע ובמקרים רבים במסלולים עוקפי מודעות קוגניטיבית. 

  קוטבית- דוסיכון הטמון במתכונת ה- פוטנציאל סיכוי

 . במיוחד בולטתחלק מן המתכונת הארכיטיפית של חיי אנושהם קיומיים וקונפליקטים ניגודים  ,סתירות
אפילו מאבק נגד קשר. הפרדות ושל התנודה הבלתי פוסקת בין רצונות להיות בקשר והשתייכות לבין מגמות 

מן הבחינה  .פיצול ופירוקיכול להיות מקור לשכלול אך גם גורם ל מוטורית-פיזיומנגנון הבחירה ה
טוריים אבל, לא כל תנועתית, כל הכרעה שמתקבלת חייבת לצאת לפועל על ידי אותם מנגנונים מו- הגופנית

הכרעה מיטיבה עם הגוף באותה מידה. בחירה עקבית בקוטב של חסימת תנועה, הקפאת תגובה והסתרת 
ריגושים (הסתרה, להבדיל מוויסות) עשויה לגרום שרשרת של שיבושים עקב צבירת מתח כרוני ופיצול 

כלולה הם גם המנגנונים מקובע בין הקטבים הבינריים. המנגנונים המשמשים לארגון התנועתיות וש
המאפשרים התלבטות, פיצול, קונפליקט וקיבוע חד קוטבי. כל אחד מהמנגנונים יכול לשמש בסיס לתגובות 

  מוטוריות מאורגנות או לחלופין לתגובות מוטוריות משובשות.

ביות הקוטביות מכילה פוטנציאל של סיכוי ופוטנציאל של סיכון. בצד הסיכוי אפשר להצביע על כך שהקוט
פותחת צירים ומוקדים של אפשרויות. הודות לכך יש בה פוטנציאל גדול להעשרה והרחבת טווחי החוויה 
וטווחי הידיעה. מערכת של קטבים יוצרת בסיס להבדלה, להשוואה וליצירת קטגוריות מארגנות מידע. בצד 

  הסיכון יש לזכור, שהקוטביות מכילה גם פוטנציאל של קונפליקטים ופיצולים.

  בשולי הדברים
נראה לי, שבמשפט המצוטט כל כך מן המחזה "המלט" נתן שקספיר ביטוי תמציתי לעובדה, שכל אדם נמצא 

 קיומיים  "להיות או לא להיות", ולא רק במשמעות של להיות בין חיים ומוות, אלא גם בצמתים  תמיד בצומת שבין
תנועה  ן בלבול לבין סדר, בין מחוברות לבין נפרדות, ביןבי" ובהם עליו לבחור   Xלהיותלא  או " "Xשבין "להיות..

  לבין עצירת תנועה.

  

  מורכבותולדות ת לאים יגרעינז. מפוטנציאלים 

  רעיניים ואופני מימושגפוטנציאלים 

  

"...ככלות הכל, כלום אין זו אחת העובדות המשמעותיות ביותר לגבינו, שכולנו מתחילים את חיינו  
  פשר אלף צורות חיים, אך מסיימים אותם לאחר שחיינו רק חלק מהן?" כשבאמתחתנו ציוד המא

  גירץקליפורד 

  

נפשיים, שחלקם אוניברסליים (אונטוגנטיים) וחלקם ייחודיים - נייםפק בא לעולם מצויד בפוטנציאליים הגותינו
ת התשתית מקפלים בתוכם במצב מעובה אה עינים פוטנציאלייםגר(תורשתיים). בהגדרת הפרדיגמה, אלה הם 

פיזיולוגית האוניברסלית המשותפת לכל בני האדם, ללא קשר לגיל, למין, לתרבות ולמצב נפשי. כל -הנוירו
תינוק הוא הבטחה שמצפה למימושה. כאשר תינוק בא לעולם, כל הגרעינים הפוטנציאליים שלו (האישיים 

  ל עדיין לא נפתחו. ם כבר מקופלים בתוכו אבליוגם הארכיטיפיים) הם במצב של ניצן שכל הע
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נפשיות -שממנו מתפתחות התבניות הגופניות, הפוטנציאלים הגרעיניים הראשוניים יוצרים שורש משותף

אוניברסלית. הם בבחינת "חומר הגלם" -הייחודיות.  הפוטנציאלים הללו הם חלק מן המתכונת הביולוגית
עקרון הגרעינים המתפתחים לתולדות יצירתיות). - יוזמה- לתבניות האישיות של תנועה רגשית (תגובה

- ןמערכי הקשר הביבסה, תפיערכת הרגשית, בממערכת מוטורית, בבוף, בגמסועפות בולט בכל המערכות: 
אבל עדיין לא  בקיפול, בתוכו מצוייםכבר  ושכל עלי פרח סגור,-הם במצב של ניצןאישי. בראשית החיים, 

שו או רק חלקים ממנו ייפתחו, זה תלוי במידה רבה האם ואיך ייפתח הניצן לפרח במלוא מימונפתחו. 
  בתנאי הסביבה והזמן. 

וגם  לאיכויות התנועהגם  הראשוניים, ףלמצבי הגוושג  "פוטנציאלים גרעיניים ראשוניים" מתייחס כאן גם המ
- רגשית- . שלב ההתפתחות הראשוני הוא מצב של אחדות כוללנית, גופניתלתבניות התפיסה הראשוניות

התפתחו יכולות הבדלה והתמיינות. כל התבניות המפותחות, המשוכללות  לאת שבתוכה עוד תפיסתי
והמשובשות כאחת מתפתחות מן השורש המשותף. כלומר, תופעות בריאות ותופעות פתולוגיות, תקינות 

  והפרעות מתהווים מאותם גרעינים פוטנציאלים.

ה יגיע אדם מסוים מתוך מסד הנתונים המולדים השאלה כמה מן הפוטנציאלים המולדים ימומשו ולאיזו רמ
תלויה במידה רבה בהשפעה של המעטפת ההורית והסביבתית ובהזדמנויות שניתנו לו להתאמן, לטעות  ,שלו

  המשותף, הארכיטיפיהשורש למרות לכן,  ולהתנסות בגופו ובנפשו, באקלים של תמיכה והכוונה אמפתית.
  .מושפע מתנאי סביבה, הורות ותרבותש ,ייחודיאופי  יש מנוהמתפתחות מהאישיות תבניות ל

כל התבניות מורכבים. טהורים אלא רק צירופים פוטנציאליים גרעינים  ננו רואיםברמה הפנומנולוגית אי
שהתפתחו בהשפעת תהליכים פיזיולוגיים ונסיבות  המורכבות הן תולדות של גרעינים פוטנציאלים ראשוניים

ליים אין ערכיות של טוב ורע. ערכיות של טוב ורע, של תקין או פתולוגי בגרעינים הפוטנציא .חיים
שיבושים ותופעות פתולוגיות מופיעים כאשר נוצרות הפרעות מופיעה ברמה המורכבת של התולדות האישיות. 

  מימוש אחד או יותר מן הפוטנציאלים. ב

אין פירושה בים של תולדות אישיות מהשלב של פוטנציאלים גרעיניים לשלההגדרה של כיווניות ארכיטיפית 
ניבוי דטרמיניסטי של מהלך התפתחותי. המושג גרעיניות ארכיטיפית קובע רק את הפוטנציאלים של 

   .המתכונת ולא את התנאים והמהלכים של התפתחות כל פרט

  אחדות וריבוי

אשר  גרעינית-תעיקרון של אחדות כוללניהגוף האנושי, במתכונתו, בהתפתחותו ובתפקודו מייצג את ה
תחילה את העיקרון הזה ניתן לזהות  .עוברת תהליכי הבדלה, הסתעפות, התמרכבות ואינדיבידואציה

(ראה פרק "גרעינים ותולדות").  .הרגשית והקוגניטיביתהמוטורית, בהתפתחות  התפתחות העובר, ובהמשךב
ש") או בחלוקת תפקידים בין בתפקוד המוטורי השוטף נשמרת האפשרות להניע את הגוף כאחדות אחת ("גו

אברים. כף היד האנושית היא דוגמה תמציתית לעיקרון האחדות והריבוי ביכולתה לפעול כאגרוף כשנדרש 
כוח או כקבוצה של אצבעות כשנדרשת מוטוריקה עדינה (מהשלכת קוביות לרכיסת כפתור ועד לנגינה 

  בפסנתר).



 

  36

  בשולי הדברים
רמה הפנומנולוגית אין בתבניות המסתעפות במונח "אב ותולדות". חז"ל מכנים את תופעת הגרעינים וה

  גרעינים טהורים חשופים אלא רק צירופים ותרכובות. 

הבחנה דומה בין גרעינים ותולדות אישיות מצאתי בספרו של אנטוניו דמסיו "התחושה של מה שקורה" 
"העצמי ", של הרגשות ושל המודעות)  " (שלגרעינים ביולוגיים). בניסוח של דמסיו ההבחנה היא בין "1999(

  ", שמתהוות במהלך החיים ובהשפעת חוויות אישיות. "אוטוביוגרפיות לבין תופעות ותבניות

מושג הפוטנציאלים הגרעיניים מקביל לתפיסה של קוהוט את העצמי כמוקד של פוטנציאלים השואפים 
  למימוש והרחבה. 

המנגנון הלשוני הבסיסי בשפה העברית. השורשים  מתפקדים  הסכימה של גרעינים ותולדות מאפיינת גם את
כגרעינים שמהם נגזרות התולדות של מלים ובניינים והטיות. מנגנון השורשים, כמו עקרון הפוטנציאלים 

  הגרעיניים, מבליט את המכנה משותף בין תופעות שלכאורה אין ביניהן קשר ברובד הגלוי.

במינוח. כל מושג הוא גרעין תמציתי שממנו  הןבאופן הצגת הדברים ו ןמיושם בספר זה העיקרון הגרעיניות 
  מסתעפות תולדות רבות. חלק קטן מהן מפורט כאן והרבה נשאר פתוח לכל משתמש להוסיף מניסיונו ותצפיותיו.

  

  ריגושיים -תנועה הרגשית מתפתחת מגרעינים יצרייםה

  

להניע שרשרת של תגובות פנימיות (דמיון, מחשבה)  "הרגש או הרצון, הוא בבחינת ה"דלק" הפנימי, שבכוחו
  וחיצוניות (התנהגות פיסיקלית וחברתית)". 

  אליהו רוזנהיים

בהפשטה פרדיגמטית, הגרעינים הבסיסיים של המערכת הרגשית הם התחושות, היצרים והריגושים. 
בשלב מסויים של  בהתייחסות לתחושות, ליצרים ולריגושים יש לזכור שההבחנה בין אלה לאלה מועילה

. ההפרדה היא לצורך אלה ואלה הם שלוחות של העצמי השלםרגשית אבל במציאות -האנליזה התנועתית
  ההבחנה בין פרטים משמעותיים אך במציאות יש רק שילובים וצירופים. 

  הדיון  בהתפתחות המערכת הרגשית מתמקד בעיקר בשלושה הבטים:

  יסיים לבין רמת התולדות המורכבותההבדלה הבסיסית בין רמת הגרעינים הבס ∗
 ההבדלה הבסיסית בין תחושות, יצרים וריגושים  ∗
  הביטוי המוטורי של הגרעינים היצריים והריגושיים ∗

  הבדלה בסיסית בין רמת הגרעינים הבסיסיים לבין רמת התולדות המורכבות

גושים לבין הרמה של בהמשגה של הפרדיגמה, יש הבחנה בין הרמה הגרעינית של התחושות, היצרים והרי
תולדות שניוניות ומפותחות. (ראה פרק ח') רמת הגרעינים הפוטנציאלים היא הרמה של תחילת החיים. תינוק 
מתחיל את חייו כשמוחו וגופו מצוידים בפוטנציאלים רבים אך מעט תבניות מפותחות. התפתחות התבניות 

ם יתפתחו מגוון רחב של תבניות אישיות, על מתרחשת בד בבד עם חשיפה לחוויות. לכן מאותם פוטנציאלי
  פי המטען הגנטי האישי ועל פי חוויות החיים הייחודיות.

  הבדלה בסיסית בין תחושות, יצרים וריגושים 

האם מקורו במרחב הפנימי של הגוף או  –ההבחנה בין תחושה/יצר/רגש מתבססת על הגדרת  מקור הגירוי 
  אישיים. - ם הביןבמרחב האובייקטים החיצוניים והיחסי

  הביטוי המוטורי של הגרעינים היצריים והריגושיים

הוא הבט מרכזי בניתוח שפת התנועה  חסימה מוטוריתאו  פעילות מוטוריתהחיבור בין תחושה/יצר/רגש לבין 
  הרגשית. לכן, הוא יידון בהרחבה בפרקים הבאים.
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  תחושות, יצרים וריגושים 

  תחושות גרעיניות

  ריגושים?לתחושות מה בין 

  כאב והנאה הם שני הגרעינים הבסיסיים ושני הקצוות של המערכת התחושתית.

קינסתטיים" במרחב הגוף בעוד - בהגדרה מאוד סכמטית ניתן לומר כי התחושות הן "אירועים פיזיולוגיים
 בהכרח- אישי. תחושות אינן קשורות-שריגושים ורגשות הם שילוב בין תחושות לבין תגובות במרחב הבין
אובייקטים חיצוניים. תחושות עשויות - לאובייקטים חיצוניים. לעומת זאת ריגושים ורגשות הם תגובות תלויות

להיגרם על ידי שינויים בתוך הגוף: מצד אחד הנאה, סיפוק צורך, מימוש יצר, ומצד שני כאב, רעב, צמא, 
ם ("חימה"), חרדה, סחרחורת, זע ,דחקמימוש של יצר. התחושות השכיחות ביותר הן: חדווה, תסכול, - אי

  אונים-בחילה וחוסר

בשלב המוקדם ביותר אין הבדל מובהק בין הריגושים הגרעינים והתחושות הגרעיניות של הנאה, כאב, 
  חדווה, מצוקה, חרדה. 

  הקשר בין תחושות גרעיניות ותבניות תגובה מוטוריות

רגשית - טורית שתחזיר את המערכת הגופניתדוחפות לפעילות מו גם עוררות תחושתית וגם עוררות ריגושית
  פיסיולוגי. - לאיזון רגשי

התיאורים להלן מתייחסים לתגובות רגשיות ברמה הראשונית, כלומר בשנות החיים המוקדמות. כאשר 
  תנועתיים: - תנועתית של תינוקות לא קשה לזהות את שני הקטבים התחושתיים-מתבוננים בהתנהגות הגופנית

היא כיווץ, התכנסות, הקשחת שרירים ועצירת נשימה (תגובות  כאבבבסיסית התנועתיות ה :כאב ∗
  )של אלחוש פיזיולוגי

 גורמת להפחתת מתח השריר, התרחבות, חמימות ונשימה זורמת.  בסיסית  הנאה ∗

רעב, קור, בדידות  - חווית יניקה, נענוע, חמימות ומגע הם מקור ראשוני של תחושת חדווה ועונג. היפוכן 
  ור לתחושת מצוקה. הן מק - 

  קוטבית מסתעפות תחושות נוספות:-מן המטריצה התחושתית הדו

ומסיפוק היצרים. חדווה באה  היא התחושה הבסיסית של הנאה מגירויי החושים חדווהתחושת  ∗
  לידי ביטוי בתחושת רטט נעים, חמימות והתרחבות.

בלתי מאורגנת , מכוונתהיא כיווץ כוללני, בכי, מוטוריות נמרצת אך בלתי  תחושת תסכול ∗
  לא פתרון יעיל כלשהו.לוחסרת התייחסות לאובייקט. התוצאה היא אי שקט מוטורי 

והיא מלווה בחרדה  לפני הופעתו ("לידתו") של ריגוש הכעס הראשוני מופיע תסכולתחושת  ∗
ברגעי תסכול וחרדה אין "חוץ", אין תמונת "אובייקט" ואין "תמונת הקשר". מוקד  עמומה.

"פחד" או "כעס" הבדיל מתגובות ל ,מצא בתוך הגוף עצמו כאירוע פיסיולוגינויה החו
  לאובייקט חיצוני. שמתייחסות

  .היא ריגוש כעס שאינו מוצא פורקן ומוצאתחושת זעם  ∗

היא תחושה שגורם חיצוני או פנימי לוחץ עלי לפעול בקצב ובעוצמה שאינם  תחושת דחק ∗
  מתאימים לי. 

רגשית שנחסמה באופן שיטתי. -מוטוריתעוררות תוצר של היא יגמה לפי הפרד :תחושת חרדה ∗
: שריריהמתח שיבוש בארגון ה וצרנ של ריגושים נחסמת פעם אחר פעם,פריקה מוטורית כאשר 

. תנועתית- הרגשית פעולהה תלחסיממתגייסת המערכת המוטורית במקום להתגייס לפעולה, 
תחושות קור רעד, שסימניה  סרלית,וי- סומטית מוטורית מתהווה פריקה פריקהבמקום 

תחושות אלה . וקוצר נשימה דפיקות לב מוגברותבחילה, סחרחורת, הזעת יתר, וצמרמורת, 
כוללנית המתאפיינת במתח שרירי כוללני, מתגבר מתפרשות על ידי מי שחווה אותן כחרדה 

-יתסומטבפריקה מתח חרדתי הוא מתח שאינו מתפרק בפעילות מוטורית אלא  .ומצטבר
במקרים רבים בלתי מודעת. בלתי מאורגנת ו ,כוללניתהתוצאה היא תחושת חרדה . תאוטונומי

 סומטיים.)-(ראה הפרקים על שיבושים ועל מעתקים מוטוריים
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  וחרדה  חדווה תחושותהמעמד המיוחד של 

י. לפי הפרדיגמה, תחושת החדווה ותחושת החרדה מייצגות את שני הקטבים התחושתיים של הגוף הרגש
-החדווה היא רטט החיים הבסיסי. הנחת המוצא של הפרדיגמה אומרת שהחיים הם רטט וזרימה תנועתית

רגשית. המונח "חדווה" אינו מציין תגובה ריגושית. חדווה היא התחושה הבסיסית של הנאה מגירויי החושים, 
חוות, לחקור, לגלות. כל מהגירויים האירוטיים (שילדר) של השרירים הנעים באופנים שונים, ומהחירות ל

יצור חי יוצא אל העולם ברטט של חדווה בלתי תלויה בדבר. אפרוח הבוקע מביצתו או עגל היוצא מרחם 
גופם מפרכס כאילו הוטען בעשרה קבין של תנועתיות. תינוק אנושי יוצא אל העולם עם פוטנציאל  - אמו 

, קה אותה מידה של תנועתיות כמו בעלי חייםמוטורית אינה מפי- בסיסי של חדווה. גם אם המערכת העצבית
רגשי התקין בנוי על זרימה -התנועתיות מקופלת במוחו ובגופו, בהמתנה לעיתוי הנכון. התפקוד הגופני

שמחברת בין מערכות הגוף והמוח. החיבור הזה נחווה על ידי הסובייקט ברטטים של חדווה. תחושת החדווה 
המוטורית ומסתיימת בתנועה ממשית - זורמת במסילות העצביותרגשית -מתקיימת כאשר עוררות יצרית

ריגושית). זוהי החוויה השלמה של זרימה ביולוגית בלתי מופרעת במערכות השונות של -(פריקה מוטורית
  הגוף. 

  בשולי הדברים
תופעת החרדה נתפסת בהמשגה של הפרדיגמה כתחושה ולא כריגוש או רגש. הנטייה הכללית היא לייחס 

תכונות של ריגוש או רגש, בגלל הדמיון לריגוש הפחד. גם ההבדל ביניהם אינו ברור. מקובל להניח  לחרדה
שחווית חרדה, שחרדה היא פחד מפני איום בלתי ידוע. העבודה הטיפולית לימדה אותי אחרת. נוכחתי לדעת 

סומטיים פנימיים, - ם פסיכוגם היא מקורותיה בתהליכי !אובייקטאופן ישיר באינה תלויה ב כמוה כחווית חדווה,
ובראש וראשונה בחסימה של עירור ריגושי המבקש לצאת לתנועה מוטורית. חסימה שיטתית של פריקה 

שרירי אך מונעת את ניצולו לפעולה. המתח נאגר בשרירים - ריגושית מגבירה את המתח העצבי- מוטורית
מתונה עשויה להיות גורם מאיץ חרדה  מובנות. אומנם,- ומגביר את תחושת החרדה, מפני התחושות הבלתי 

עצירת תנועה, לעתים עד עלולה ליצור מעגל סגור של  (מציפה)כוללנית חרדה בהשגת השגים. לעומת זאת, 
הזעת יתר,  ,קורתחושת סומטית (רעד, באמצעות פעילות  פריקה של הריגוש-לא-כדי איבון, או פריקה

הגוף כשנוצר מעגל חרדה חסום,  ליף לתנועה מוטורית.דפיקות לב מוגברות) שמשמשת תח ,הפרעות נשימה
וללא אפשרות לעבור למצב רגיעה. מעגל  נשאר במצב של עירור ריגושי וטונוס מוגבר ללא פריקה מוטורית

  שיבושי תפיסה.אפילו ו לגרום שיתוק מוטוריעשוי חרדה מקובע 

היא בעלת איכות של מעין מפכה  !בהבדל מרגש שמחה, או כל ריגוש אחר, חדווה אינה תלויה באובייקט
נועם, בנביעה שמקורותיה פנימיים. כפי שציין שילדר בספרו על דימוי גוף תנועת השרירים היא מקור להנאה 

  מסוג זה.

נפשית. החדווה הראשונית היא מנוע ביולוגי שיוצר מוטיבציה -רטטי חדווה הם חלק חשוב במתכונת הגופנית
התסכול יא מקדימה את רגש השמחה, שהוא תגובה לגירוי חיצוני. כמו כן, לחיות, להאבק להתפתח. ככזאת ה

החרדה הראשונית מופיעה ו , שהוא תגובה לגירוי חיצוניהראשוני מופיע לפני הופעתו ("לידתו") של ריגוש הכעס
ט" ואין . ברגעי תסכול וחרדה אין "חוץ", אין תמונת "אובייק, שגם הוא תגובה לגירוי חיצונילפני ריגוש הפחד

מצא בתוך הגוף עצמו (כאירוע פיסיולוגי). לעומת זאת, בתגובה של "פחד" או נ"תמונת הקשר". מוקד החוויה 
  "כעס" יש התייחסות לאובייקט חיצוני.

  

  ותולדות אוטוביוגרפיות יצרים גרעיניים

: יצר הליבידו אנליטיות וההתפתחותיות מזהות שני יצרים בתשתית המערכת הנפשית-רוב הפרדיגמות הפסיכו
מגדירים שני יצרים בבסיס )   1974Blanck & Blanck(   (המיניות) ויצר התוקפנות (עוצמיות). בלנק ובלנק

. הגדרה ויצר התוקפנות, שהוא היצר להתנתק יצר המיניות, שהוא היצר להתחבר,התיאוריה של פסיכולוגית האני: 
ית החיים התינוק חווה את עצמו כעטוף במעטפת זו מקבלת משנה תוקף לפי ההנחה של הפרדיגמה, שבראש

  חקית.- של גופים אחרים וחווה את עצמו ואת האחרים במערך היחסים הינקותי בתוך המעטפת ההורית

אינם קוהוט, במצב נפשי תקין היצרים יצר. אומנם, כפי שטוען -ארבעה גרעיניהפרדיגמה מבחינה בין 
יש תועלת  ,ם השלם של העצמי. עם זאת, לצורך הניתוחשזורים במרק אלא קיום נפרדנפרדים זה מזה 

-ההבחנה כאן היא דו נבדלות זו מזו.ביולוגיות מייצגים מוטיבציות ש ,םייפוטנציאל יצר- של גרעיניבזיהוי 
 יצר-גלגולילבין הרמה של  יצר-גרעיניהיצר השונים ומצד שני בין הרמה של -מימדית: מצד אחד בין גרעיני

  לשונו של פרויד).("גלגולי יצרים" ב
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 יצר הדעת. הנחהוהנפש שני יצרים נוספים: יצר התנועתיות -מתכונת הביולוגית של הגוףללפי הפרדיגמה, 
  ארבעה יצרים גרעיניים:מ נפשית מתפתחת- , שהמערכת הגופניתזו גורסת

לנוע, לשנות מצב ולעצב את היחסים בין  הדחףיצר התנועתיות הוא  דחף לנוע)(יצר התנועתיות  ∗
  הגוף והעולם. הוא פוטנציאל החיים והחיוניות של העצמי.

להיות קרוב לאחר, להתחבר לאחר, לספק  הדחףיצר המיניות הוא  דחף להתחבר)( יצר המיניות ∗
  צרכים מיניים. הוא פוטנציאל הרכות וההיתאמות לאחר.

תנתק, לחוש לגייס כוח, לה הדחףיצר העוצמיות הוא  דחף להתעצם), ה"תוקפנות"היצר העוצמיות ( ∗
  עוצמה, לפרוץ גבולות. הוא פוטנציאל הכוח והנפרדות. 

יצר הדעת הוא הגרעין של המוטיבציה  )משמעות ןהביללאסוף מידע, , הדחף לחקור( יצר הדעת ∗
  לחקור, ללמוד, להבין, לדעת.

, בשלהשתכלל או להשת יםהיצרים יכול. בכל אחד מן היצרים טמונה ברכה פוטנציאלית וקללה פוטנציאלית
  . במהלך סיפור החיים האישי

  
  איור גרפי של ארבעת היצרים כמערכת של גרעינים מסתעפים

  

  מוטיבציוני וממד מוטורי  לכל יצר גרעיני יש ממד

ברמה המופשטת ניתן להבדיל בין שני פלגים של יצרים וריגושים. הפלג האחד משרת צרכים של העצמי 
של העצמי בינו לבינו. לפי פסיכולוגית האני (בלנק ובלנק),  ביחס לזולת בעוד שהפלג האחר משרת צרכים

היצר הליבידינלי הוא דוגמה מובהקת לפלג הראשון, כי הוא המשרת את הצורך בקשר והתחברות עם האחר. 
לעומת זאת, דוגמה מובהקת לפלג השני הוא יצר התוקפנות ("עוצמיות") אשר משרת את המוטיבציה 

  להתנתק מן האחר.

את גם של ארבעה יצרים גרעיניים אינו דגם המוסכם על הכל. בשדה הפסיכולוגי לא רבים רואים הדהערה: 
נפשיות מסתעפות ומשתכללות, היצרים הגרעיניים - . ככל שהמערכות הגופניותביולוגי יצר וצורךכתנועה ה

ני לשכלול . השזירה הזאת תורמת מצד אחד לעידון ומצד שזה בזה ומתלכדים עם תחושות ורגשותנשזרים 
  והעשרה של הביטויים של כל יצר.

  מתאמים בין היצרים הגרעיניים לבין תבניות תנועה גרעיניות

  יצר התנועתיות 

 :בסיסיחיים יצר התנועה הוא צורך התנועה היא יצר עצמאי ובו בזמן האמצעי למימוש היצרים האחרים. 
כל מצב גופני שנמשך זמן רב מדי מתחיל . , לחתור למילוי סיפוקיםלשנות את מצב הגוף התקדם במרחב,ל

  לגרום אי נוחות ואפילו סבל. יצר התנועה הוא גם הצורך לאפשר לתנודות המתח הפנימי להתפרק בתנועה.

  הגרעין הראשוני של יצר התנועה הוא מעגל זרימה בין עוררות ~ מתח ~ פעילות/מימוש מוטורי ~ רגיעה.
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המיניות החותרת להתקרבות והתחברות בתנועה גופנית, את  יצר התנועה משרת את כל שאר היצרים: את
נפשית ואת היצר לדעת, הזקוק לתנועה מגירוי - העוצמיות, החותרת להתחזקות העצמי ולאוטונומיה גופנית

  לגירוי ומאובייקט לאובייקט.

  יצר המיניות

  הליבידינליותתנועה תבניות ה

טיבו של . עם האובייקט המשמעותי התקשר ולהתחברל הדחף הגרעינייצר המיניות הוא לפי בלנק ובלנק, 
זוג משתנה לאורך ההתפתחות וכן גם אופן ההתחברות. ברור שחיבור גופני בין - הורה או בן/בת - האובייקט 

תינוק להורה בנוי על תבניות גופניות שונות מחיבור של אנשים בוגרים בתוך קשר מיני מלא. ובכל זאת, 
חושית. להנאה כזאת יש ביטויים - ותף. יצר המיניות חותר להנאה ארוטיתיש משמעות לחיפוש מכנה המש

 גוף התינוק נמצא בקשר של מחוברות גופנית צמודה לגופים הוריים. הינקותי, בשלב רבים ומקורות שונים. 
תנועות גליות, חיפוש המחוברות וחיפוש ההנאה החושית הבסיסית יוצרים תבניות תנועתיות ייחודיות: 

  במלוא הגוף וטונוס רפוי.  התרפקות

מוגדרת  )הנעה ברכות במסלולים שעוטפים את האבר הנע(מעגלית - התנועתיות הגלית ,במושגי הפרדיגמה
וגם את האיכויות התנועתיות,  -בגו  -במונח "תנועה גווית". המונח "גוויות" מייצג גם את מיקום התנועה 

לציה או הבדלה) אלא על ידי זרימה גלית בתוך האבר שנוצרות לא על ידי הפעלה של מפרקים (אין ארטיקו
הנע. התנועה הגווית אינה מפעילה את שרירי השלד ובמיוחד את הגפיים באופן ובעוצמה הדרושים כדי 

  שאלה יתחזקו ויתפתחו לשירות הגוף הבוגר. היא אופיינית לשלב הראשוני של התנועתיות. 

  השלב הבוגר של תבניות התנועה המיניות

התרפקות נענוע, איכויות תנועה תואמות. תנועות של פרכוס,  מחייבות בין גופים רות והיתאמותהתחב
, עם הבשלת המיניות הגניטלית, נוספות בשלבים הבאיםקשר גופני בכל שלב בחיים. משרתות וחיפוש מגע 

בניות אינה נעלמת אלא מתפתחת ומשתלבת בת המתרפקת-תבניות תנועתיות חדשות אבל התבנית הגווית
  התנועה מאוחרות.

  יצר העוצמיות

"The aggressive part of human nature is not only a necessary safeguard against predatory attack. 
It is also the basis of intellectual achievement, of the attainment of independence and of that 
proper pride which enables a man to hold his head high amongst his fellows. 

Antony Storr, Human Aggression 

 

  "תוקפנות" או "עוצמיות"?

 .The love of actionכינה את התוקפנות ההיסטוריון גיבון זכיר כי בספרו "תוקפנות אנושית", אנתוני סטור מ
מתוך  .לגרעין הביולוגי שלה, משמעות חיובית לפחותלתוקפנות, העניין בהגדרה זו נעוץ בכך שהיא מייחסת 

עמדה דומה, אני בחרתי לקרוא לתוקפנות החיובית "עוצמיות". המילה עוצמיות משקפת חיבור מיידי בין 
"עוצמה" (לא בהכרח הרסנית), "עצמי", "עצמאות", ואפילו "עצם". הבחירה במונח "עוצמיות" לתיאור היצר 

שיצר  ,ת" לגילויים של שיבוש או פרברסיות של היצר, מבוססת על ההנחההגולמי הראשוני ובמונח "תוקפנו
 העוצמיות הוא יצר חיוני וחיובי שאינו מיועד להרוס את האחר אלא לבנות את עצמי בהתמודדות מול האחר.

  יצר העוצמיות יידון כאן בהרחבה בגלל הקשר ההדוק בינו לבין התפתחות התנועה הרגשית.

  המחלוקת לגבי יצר העוצמיות ("התוקפנות") מתייחסת לשלושה הבטים משלימים: ת בספרות הפסיכואנליטי

  האם התוקפנות היא יצר מולד או התנהגות תגובתית?   .א

האם התוקפנות היא כוח הורס מיסודו או שאיכותה משתרעת על פי קשת של אפשרויות   .ב
  מתוקפנות בונה, אינסטרומנטלית ועד תוקפנות אלימה והרסנית?. 

  כות התוקפנות ניתנת לשינוי כמו ויסות, עידון וארגון מתואם למציאות?האם אי  .ג

(על סמך פריסה רחבה של דוגמאות עוצמיות אומרת -לגבי יצר התוקפנותהפרדיגמה הנחת היסוד של 
  קליניות):
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  העוצמיות היא יצר מולד ולא רק התנהגות תגובתית

כוון להרוס את הזולת אלא לחתור למימוש צרכים העוצמיות היא יצר מולד חיובי וחיוני, שבגרעינו אינו מ
  מן המונח 'תוקפנות' שמדגיש את צד השלילה. להימנעות של העצמי. זו הסיבה 

כמו ביצרי המיניות, התנועתיות והדעת טמון פוטנציאל להתפתח לחיוב או לשלילה בהתאם  ,ביצר העוצמיות
  אישי.-למה שמתרחש בשדה הבין

  הוא כותב:) 1996נות לפי קוהוט (על התוקפאיתן בכר במאמרו 

ה ביותר של קוהוט להבנת התוקפנות של המטופל ולטיפול בה, מתמצאת בתפיסתו חשוב"תרומתו ה
 םשהתוקפנות מבחינה איטיולוגית היא תמיד תגובתית...כל צופה, אומר קוהוט, מכיר אותה בכינוי זע

  ".ו ובהכוונתו של האנינרקיסיסטי. תוקפנות בוגרת היא לעומת זאת בשירותו, בשליטת

תוקפנות בין השקפתו של קוהוט והשקפת הפרדיגמה יש גם דמיון וגם שוני. הערך החיובי שקוהוט מייחס ל
של קוהוט  השקפהלעומת זאת, ה. לפי הפרדיגמה ,הבוגרת תואם למושג ההתפתחות המשוכללת של היצר

  הה תוקפנות עם כוח החיים הבסיסי.מזתפיסה שאינה  .משקפת תפיסה שונההיא תגובת זעם,  תוקפנותש

  ותהחשיבות המיוחדת של יצר העוצמי

  את העצמי לצאת ממקומו המוגן (גוף העצמי או החק) אל עולם הסכנות והאתגרים.  יצר העוצמיות מניע

לפי הפרדיגמה, העוצמיות (התוקפנות החיובית) היא המנוע הגדול של משימת ההיפרדות והאינדיבידואציה. 
העוצמיות היא יצר  רדיגמטי, יצר העוצמיות אינו מיועד להרס האחר אלא לבניית העצמי וחיזוק יכולותיו.בגרעין הפ

שגרעינו הוא גיוס כוח, התגייסות ליציאה מגבולות הגוף ופריצה של מחסומי אינרציה. העוצמיות היא 
צמיות הוא לעורר את הגרעין הגולמי של פוטנציאל החיוניות של העצמי. התפקיד הפרדיגמטי של יצר העו

  מעטפת החקית. מן הנפשית -המחוברות הגופנית ניתוקהמוטיבציה, שדוחפת ל

ת עם הכבידה. התנועה העוצמית מובילה להרחבה של והעוצמיות מעוררת את הגוף לתנועה נמרצת ולהתמודד
יזוק השרירים ה של הגבולות בין "האני" ו"הלא אני", נוסף על חברורהתחום האישי ולתפיסה יותר ויותר 

  עצמם. 

נטיות לתוקפנות אלימה והרסנות הן תולדה אפשרית אך לא הכרחית של היצר. תופעות של אלימות והרסנות 
אכזרית הן במקרים רבים תוצאה של תנאי גדילה ספציפיים ולא של המתכונת הגרעינית, הפרדיגמטית, של 

קפנות" לגילויים של שיבוש או פרברסיות להגביל את השימוש במונח "תו. מוטב נפשית-המערכת הגופנית
  . ולשמור את המונח עוצמיות לתולדות החיוביות שלו של היצר

על החיוניות של שמדבר  ,ויניקוטהיא כוח חיובי מופיעה גם אצל  -העוצמיות  -ההשקפה שה"תוקפנות" 
  כדברי בכר: יצר התוקפנות.

מסביר שאינה יכולה לנבוע רק מהרס ומיצר מוות. "ויניקוט קושר את התוקפנות לצרכי גדילה והתפתחות ו 
  (שם) רדות בין התינוק לאמו..."פהוא מייחס לתוקפנות חשיבות רבה בקידום הנ

  ופוטנציאל השיבוש הטמון ביצר העוצמיות  הפרדוכס של העוצמיות

ר בראשית החיים יש קשר הדוק בין התנועה העוצמית לבין המוטוריות הגסה. תבניות התנועה של יצ
העוצמיות הן התבניות של מוטוריקה גסה, כוחנית ומתפרצת (בליסטית). באמצעותן הילד לומד לקום על 
רגליו, לנוע במרחב ולבצע תמרונים גופניים כגון הטיות משקל או הפעלת זרוע כדי למשש, או לקחת, או 

בין מערכות ואיברים,  להשליך חפצים. המוטוריות הגסה היא הבסיס הגופני המוקדם ליכולת הדיפרנציאציה
ומזינה את התבניות הראשוניות של דיפרנציאציה תפיסתית. יצר העוצמיות הוא יצר החיים. עצמי עם עוצמה 

עוצמיות אמורה  חותר להשגת משאלותיו. עצמי עם עוצמה אינו נרתע מלהביע באופן ישיר את ריגושיו.
ביטחון עצמי, אסרטיביות ומוטיבציה להתמודד להתפתח לתולדות חיוביות רבות, כגון: תחושת חוסן עצמי, 

  מול מכשולים ואתגרים.

בליסטית הופכת אותו -התנהגות מתפרצתבהעובדה שבגיל צעיר יצר העוצמיות בא לידי ביטוי מצד שני, 
  ם על צרכי המעטפת המשפחתית והחברתית, אשר תובעים ריסון ואיפוק. ואי- למקור

-ייחסות השלילים לתנועה העוצמית. הורים לילדים בגיל שנתייםבאנגלית יש ביטוי שמדגים יפה את ההת
. כלומר "גיל שנתיים הנורא". למעשה, זה הגיל  The Terrible Twoשלוש מתארים את ילדם בביטוי  

בליסטית. כשהוא נע, הוא נע ללא הפסקה וללא ויסות. התנועתיות -שהילד נתון בפרץ של תנועה עוצמית
אינה מכוונת להרס. היא ביטוי להתרגשות, לשמחה, לסקרנות  - ף כלפי חוץ מן הגו - הבליסטית הזאת 

. אוי לו לילד שתנועתו נחסמת The Moving Twoולכעס. מוטב לכנות את הילד בביטוי יותר נטרלי:  
 עת.- בטרם
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הן  - הנמרצות, פריצת הגבולות, ההשלכה וגיוס הכוח  - איכויות מוטוריות שמיטיבות עם העצמי דווקא 
הן  לכןאישיות ומטרידות את הבוגרים ההוריים. - כויות אשר פורעות את "הסדר הטוב" במעטפות הביןהאי

ולעמדות חינוכיות שמנסות לבער את  מהוות מטרה לחסימה. עובדה זו היא מקור ל"ניגוד אינטרסים" קיומי
לרמה חת המתייחסת ניצני העוצמיות של הילד, במקום למתן ולווסת. שורש העמדה הזאת נעוץ בתפיסה הרוו

הרמה . הורים, מחנכים ותאורטיקנים אינם מבחינים בין הגולמית ביותר של היצר כאל השלב הסופי של גלגוליו
החיוביות הטמונות בו, לצד  הרמות השניוניותביותר של יצר העוצמיות והתנועה העוצמית לבין  הראשונית

  הסיכונים השליליים. 

הם צא כזאת, לנוכח הריבוי של מעשי הרס ואכזריות בכל הדורות. יש אנשים המתקשים לקבל הנחת מו
לחיזוק ההשקפה הפסימית מרבים להיתלות סבורים, שהרוע הוא יש אונטולוגי ולא תוצר תגובתי של נסיבות. 

 !"מלידתו". דעתי על הרוע שונה. כתוב "רע מנעוריו" ולא "כי יצר לב האדם רע מנעוריו"המקראי  בפסוק
  ם יכולים לחול על גרעיני היצר הבסיסיים בדרך מלידה לנעורים (ראה פרק ט"ז). הרבה קלקולי

  יצר הדעת 

יצר הדעת, יוצר את המוטיבציה לצאת לעולם הגירויים ולהתמיד בחקירתם. מחקרים על התפתחות תינוקות 
אסן, דניאל שתינוק אנושי בא לעולם מצוייד ביכולת למיין ובצורך לחקור חפצים ומצבים (פול מ ,מלמדים

סטרן). יצר שתסכולו או דיכויו עלול לגרום למצוקה ואפילו לתופעות פתולוגיות, בדומה לדיכוי היצר המיני 
או היצר העוצמי. יצר הדעת הוא היצר לחפש, לאגור, למיין ולארגן גירויים בקטגוריות ומושגים תיאורטיים. 

כמוהו כמתן כי מתן השם  ,שמות לבעלי החייםנותן   האדםמתאר כיצד ש הוא מופיע כבר בסיפור הבריאה,
. תצפית בתינוקות מלמדת שכבר בגיל שבועות ספורים הם עסוקים בהתבוננות הבנת המהותל כלי

אינטנסיבית בסביבתם. בלשון מטפורית הם יונקים את "חלב הדעת" כמעט באותה אינטנסיביות שבה הם 
ינוק כזה, שהמסילות העצביות שלו עוד לא צופו יונקים את חלב אמם. קשה לנחש מה עובר במוחו של ת

לצבור, לחרות  - במיאלין ולכן תפקודו אינו בשל. אבל יש הרגשה שמתרחשת בו פעילות אינטנסיבית 
בזיכרון ולהתאמן במיון הרשמים. פיתוח התפיסה והדעת מן הימים הראשונים הכרחיים גם כדי לנווט את 

  פני אמו) וגם כדי ליצור קואורדינטות מנחות לתנועות הגוף. אישי (למשל הכרת- יחסיו עם העולם הבין

  בשולי הדברים
ואת פנדורה לפתוח את התיבה. העובדה שבשני  לאכול מפרי עץ הדעת טוב ורע יצר הדעת מניע את חווה

מעניינת כשלעצמה. העובדה שבשני המקרים  המיתוסים האשה היא זו שפורצת את מחסום האיסור על הדעת
  .ום האיסור מחוללת תולדות המוצגות כשליליות מעוררת הרבה מחשבותפריצת מחס

  הפוטנציאל ההתפתחותי של היצרים 

  מתבניות של יצריות גסה לתבניות של יצריות עדינה

גס אל מדרגות שניוניות של -כל יצר חייב לעבור שלבי התפתחות מהמדרגה הראשונית של יצר גולמי
וניים, העוצמה הפיסית יכולה לפנות מקום לעוצמה אישיותית הניזונה ויסות, ארגון ועידון. בשלבים השני

שמסוגלת לראות הקשרים  ,מתחושה של חוסן גופני, שנבנה בעזרת החוויה של עוצמה תנועתית ומתפיסה
הנפש - נפשית תקינה, היצרים הגרעיניים נשזרים לתוך המרקם המורכב של הגוף- בהתפתחות גופנית רחבים.

  וגוונים וצורות בהתאם לתנאי הגדילה והסביבה.ומקבלים אופנים 

  השפעת הסביבה על התפתחות היצרים 

מלוות בביאורים תואמים הקואורדינציה, ויסות ועידון התנועה המוטורית נרכשים על ידי התנסויות תנועתיות 
ני אל ולא על ידי הסברים מילוליים מנותקים מחוויה תנועתית. ההתפתחות ממדרגה של יצר גולמי כולל

הזדמנויות רבות לנוע, להרגיש, לצבור דעת ולא לאבד את מתן מותנית ב ,מדרגות של ויסות והבדלה
ל המעטפת ההורית והסביבתית לאפשר את התנועתיות הרגשית עסביבתית. - התמיכה של המעטפת ההורית

  מבלי להסיט אותה בטרם עת לפעילות מילולית, או לדכא אותה כליל.של הילד, הראשונית 
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  העוצמיותשכלול של יצר פוטנציאל ה

מחנכים והוגי דעות אינם מבחינים בין המדרגה הראשונית , סכנה קיומית להתפתחות טמונה בעובדה, שהורים
ביותר של יצר העוצמיות והתנועה העוצמית לבין כל המדרגות הפוטנציאליות, שהעוצמיות והתנועה העוצמית 

היא שהמדרגה הגולמית ביותר היא גם השלב הסופי ואם כך הרי מסוגלות להגיע אליהן. התפיסה הרווחת 
  שחובה על כל הורה ומחנך לדכא ולחסום את גילויי העוצמיות של הילד, כי טוב לא יצמח מהם.

כל צורה של דיכוי מתמשך של יצר העוצמיות, אם בגלל נורמות תרבותיות או קושי של הבוגרים המטפלים 
(תנועות נמרצות, קולות צורמים, גילויי התנגדות), עלולה לגרום נזקים.  להכיל את הביטויים המוטוריים

  גישה כזאת הרסנית לפרט ולחברה כאחד. 

שהיצר העוצמי והתנועה העוצמית לא  חשובבגלל פוטנציאל הניתוק וההפרדה הטמון בתנועה העוצמית, 
ופיעות תנועות עזות מדי או יתפתחו בטרם עת. ואומנם, כאשר המעטפת ההורית טובה דיה רוב הזמן לא מ

  חדות מדי כי אלה יפרצו את גבולות המעטפת בטרם עת. 

  ריגושים גרעיניים ותולדות רגשיות 

"In his emotional expression, the individual is a unity…It is not the mind which becomes angry 
nor the body which strikes… It is the individual who expresses himself . " 

"[A study of the emotions] is a study of the motility of the organism, for the emotion is based 
on an ability to move out". 

 A. Lowen. The language of the Body 

  הגרעיניים ריגושים ארבעת ה

ת. מן יהרגשהמערכת של  ,ית, המוקדמת ביותרהראשונ רמההמונח "ריגוש גרעיני" מציין את הבהכללה, 
רגשות הם תולדות יותר מורכבות.  בהדרגה כל הרגשות השניוניים. יםתפתחמהריגושים הגרעיניים 

ברגשות,להבדיל מהריגושים, יש צירוף בין הרמה הביולוגית של פוטנציאלים אוניברסליים לבין הרמה 
), שכוללת את ניסיון החיים האישי על 1999דרתו של דמסיו (נפשית האישית, "האוטוביוגרפית", כהג- הגופנית

שילוב בין היסודות הביולוגיים של הריגושים הגרעיניים לבין תבניות נלמדות  הוא "רגש"כל מורכבותו: 
   .ותתרבותי- ותעמדות חברתירגש הוא מיזוג בין כוחות נפש פנימיים לבין נורמות ו .וסכמות קוגניטיביות

עירוב ריגושים: פחד וכעס, כעס ועצב וגם אהבה וכעס. השורש המשותף לכל הריגושים  במציאות תמיד יש
. לכן, יש מקרים רבים של חילופי ריגושים, כאשר ריגוש אחד עוררות פיזיולוגית כוללניתהגרעיניים הוא 

  מכסה למעשה על ריגוש אחר.

גושיים מעובים, שהם תגובות לפי הפרדיגמה, המערכת הרגשית מתפתחת ממספר מצומצם של גרעינים רי
 מבחינהפרדיגמה ה ראשוניות וגולמיות, שמהן מתפתחים בהדרגה הרגשות היותר מובחנים ומעודנים. רגשיות.

תגובות מוכללות של " לבין "רגשות שניוניים". הריגושים הגרעיניים הם ראשוניים בין "ריגושים גרעיניים
 .מודעכמצתים מהירים, עוקפי קונפליקטים ותכנון פועלים  גרעינייםההריגושים  , שחותרת לפורקן מוטורי.התגייסות

יוצרת מוטיבציה ושרירי -המתח העצבי את מגבירה ,מייד שינויים בנשימה ובדופקמחוללת עוררות ריגושית 
  לצאת לתנועה. 

גולמי כל ריגוש . תנועתיות, היא דרך גרעיני הפריקה הראשונית, הבלתי מאורגנת ובלתי מודעת של ריגוש
במהלך ההתפתחות כל ריגוש מסתעף לרגשות מכוון את הגוף הרגשי לזרימה מעירור עצבי לפריקה מוטורית. 

  רבים. 

  על ההבדל בין יצר לריגוש

יש קיום עצמאי  יצריםגם יצרים וגם רגשות "דוחפים" את הגוף לתנועה, אך יש ביניהם הבדל משמעותי: ל
. כל אחד מן לגירוי תגובות הריגושים הגרעיניים הםעומת זאת, ששורשיו באיזה צורך ביולוגי פנימי. ל

בשאיפה ליצור אינטראקציה עם עולם האובייקטים (אנשים,  ,מן הפנים כלפי חוץחף והיצרים הוא כוח שד
חפצים ומשימות). המפגש בין היצר לבין עולם האובייקטים מעורר תגובות רגשיות. מפגש מוצלח יעורר 

  טוב; מפגש כושל, מאכזב או משפיל יעורר רגשות של תסכול, כעס, פחד או עצב. שמחה, חיבה, תחושת 
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ברור שההבחנה היא תיאורטית במהותה כי התעוררותו של יצר יוצרת גירוי שיוצר תגובה רגשית. בשעת 
התרגשות אדם אינו עסוק בשאלה האם מה שמניע אותי עכשיו זה יצר או ריגוש. עם זאת, במסגרת בדיקה 

תגובתי לבין ריגושים גרעיניים, -גרעיני יצר שמקורם בכוח פנימי לאית ניתן להפיק תועלת מההבחנה בין תיאורט
  (על ההבדל בין ריגוש לרגש ראה להלן.)שמקורם בתגובה לגירויים 

  על ההבדל בין ריגוש לרגש

  פירוט יבוא בהמשך.המונח "ריגוש" מציין גרעין ביולוגי ראשוני. המונח "רגש" מציין רמה רגשית שניונית. 

  ריגושים דוחפים לתנועה מוטורית

רוב הריגושים יוצרים מוטיבציה לפעול כנגד כוחות כבידה כל ריגוש וכל רגש קשורים בתנועה כלשהי. 
אין ריגוש שאינו קשור במידה זו או אחרת בעוררות מוטורית. יש שהעוררות מתועלת לתנועה ואינרציה. 

ת ונשארת בגדר כיווץ שרירי ללא מימוש מוטורי. לפעמים התנועה גלויה ממש ("זרימה") ויש שהיא נבלמ
ולפעמים היא סמויה. לפעמים היא זורמת ולפעמים היא חסומה. בשנות החיים הראשונות הקשר הדוק מאוד. 

תינוקות וילדים קטנים נעים לפי תנודות הרגש שלהם וקשה גרעיני התגובה המוטורית בולטים בגיל הינקות. 
את התנועה הזאת. תהליכי ההתבגרות בתרבות המערבית תובעים מן הצעירים לדכא את יצר התנועה  לחסום

הנחת היסוד של הפרדיגמה גורסת כי התכונות ולתעל את ההבעה הרגשית לדיבור ולערוצים קוגניטיביים. 
טוריות כערוץ צמצום התפקיד הישיר של המו ועם מוטוריות של הריגושים אינן מתבטלות עם הגדילה-הפיזיו

אם כי  תנועתית נשארת חלק פעיל וחיוני בתוך הרגשות השניוניים-הזרימה הרגשית ההבעה הרגשית.
  איכויותיה משתנות.

  מאפיינים אוניברסליים של הריגושים הגרעיניים

  הן סכמתיות מאוד ומכילות רק גרעין מעובה של תופעות מורכבות.להלן כל ההגדרות 

פיזיולוגיים -כוללניות, שמכילות רכיבים נוירו ביולוגיותתגובות הריגושים הגרעיניים הם  ∗
 ""מצוקה" ("כאב") או "הנאהשל אוניברסליים: עירור עצבי, שינויים בנשימה ובדופק, תחושות 

   והתגייסות לשינוי.
לכל אחד מן הגרעינים הריגושיים יש תפקיד הישרדותי. הריגושים הגרעיניים מכילים בתוכם  ∗

כת מצב ותפיסת יחסים ו"הצעות" למענה מוטורי לאותו מצב. בדרך כלל, תמצית של הער
  המענה המוטורי של הריגושים המוקדמים הוא פריקה של המתח על ידי תנועה גופנית נמרצת.

הוא תגובה עוצמתית וכוללנית לגירוי חיצוני או פנימי. גורם ההפתעה, כלומר  גרעיני ריגוש ∗
מרכיב חזק בהתעוררות הריגוש, שתפקידו לדחוף לתגובה הפרת ההומאוסטאזיס, הוא, כנראה 

  מיידית בכיוון השבת האיזון.
הריגושים הגרעיניים יוצרים מתח גבוה במערכת המוטורית ודוחפים את המערכת התנועתית  ∗

  לפעילות של תנועה פורקת מתח שרירי או של חסימת תנועה צוברת מתח שרירי.
אם הייתה פריקה מוטורית (שם שהוא נוצר, כך הוא נרגע טהור הוא כולו הווה: כגרעיני ריגוש  ∗

  כרונות עבר או ברצונות עתידיים.י. הוא אינו קשור בז)של המתח ואם המצוקה נפתרה
 פיזיולוגיים, שמהם נבנים ומתמיינים הרגשות היותר מפותחים.- הריגושים הם הגרעינים הנוירו ∗

המורכבים, כתוצאה מלמידה, הבדלה בכל ריגוש גרעיני טמון פוטנציאל להתפתחות הרגשות 
  ושכלול.

פועלים כמצתים מהירים, עוקפי  –הפחד, הכעס, השמחה, הצער  –הריגושים הבסיסיים  ∗
 קונפליקטים, ומבטלי תכנון משהה. 

  תנועתיות.-של חוויות רגשיותתלכיד כל אחד מן הריגושים מייצג  ∗

  

   פחד", "כעס", "צער"."אהבה/שמחה", " הריגושים הגרעיניים הם:, לפי הפרדיגמה

שם מופשט. מושג בגרעין ריגושי כבא להדגיש כי מדובר כאן  ,כאן ובהמשך ,סימן הגרשיים
חשיבה ולא -יש להתייחס אליו כאל תיאור מנתב קוד מקוצר למלוא החוויה.רק הריגוש הוא 

  כאל תיאור ממצה.
ואחר כך עם כל  להתחבר ולהישאר מחובר עם המעטפת ההוריתמאותת  ריגוש "אהבה/שמחה" ∗

 אובייקט אחר שמייצג אותה בעולם הפנימי. 
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  ויוצר גרעין של מוטיבציה להתכנס, או לסגת. מאותת כי בחוץ יש איום על עצמי ריגוש "פחד" ∗

  מאותת כי קורה משהו שאינו תואם את משאלות העצמי ויוצר מוטיבציה להתנגד. ריגוש "כעס" ∗

נפשית ובכך הוא יוצר תנאים של -ילות הגופניתגורם להתכנסות והאטה של הפע ריגוש "צער" ∗
איחוי של שבר נפשי על אובדן, באמצעות מנוחה כפויה על המנגנונים של הגוף הרגשי, בדומה 

 לתנאים הדרושים לאיחוי שבר גופני.

  באופן סכמתי ניתן לומר שכל ריגוש גרעיני מכיל ארבעה רכיבים משלימים:

  בעה רכיבים גרעיניים:ארצירוף ייחודי של ריגוש מייצג כל 

דוחה, -נעים, מושך- בלתי-(נעיםשל "החוץ" טיבו  לגבי אומדן: הערכת מצב גרעיניתרכיב ה ∗
  מאיים)-מנחם

  תנועה ולפעול על פי האומדןמוטיבציה להתגייס לה רכיב ∗
מותאמת לאומדן ולמוטיבציה  תגובה מוטוריתבחירת  תנועתית: - ה הגופניתאסטרטגיה רכיב ∗

  היתאמות)-בריחה, התנגדות- יגושית, לחימהר-(פריקה מוטורית
  : להתקרב או להתרחק; להילחם או לברוחאישי- כיווניות במרחב הביןה רכיב ∗

נפשית - חלקים של תגובה גופניתאינם אלא ההבטים . ההפרדה בין ההבטים השונים היא מלאכותית ומופשטת
  הטבלאות להלן מסכמות זאת:שלמה. 

  ת של "החוץ" ביחס לעצמיגרעין האומדן: הערכת מצב גרעיני

להבט האומדן יש חשיבות מיוחדת, כי הוא בא להדגיש את העובדה, שגם בשלב המוקדם ביותר, לפני 
הופעת החשיבה המודעת, יש לעצמי "חיישנים" להעריך באמצעות תחושות כוללניות מה קורה לו. במלים 

המשמעות שזורה בפיסיולוגיה תנועתית יש רכיב של משמעות. -רגשית-אחרות, בכל חוויה תחושתית
  ובמוטוריות עוד לפני שיש לתינוק כלים להבין אותה או לבטא אותה באופן קוגניטיבי. 

  את תמצית הערכת המצב הייחודית של כל ריגוש אפשר לסכם כך:

  

  האומדן  החוויה  גרעין התגובה הריגושית

  "אוהב אותיהאובייקט "   מתאים לי"/"האובייקט" חוץ"ה  "אהבה/שמחה"

  "מאיים עלי"האובייקט   לא מתאים לי"/"האובייקט" חוץ"ה  "פחד"

  "סותר את רצוני"האובייקט   לא מתאים לי"/"האובייקט" חוץ"ה  "כעס"

  "האובייקט אבד לי"  "/"האובייקט" מאכזבחוץ"ה  "צער"

  מוטיבציההגרעין 

  המוטיבציה  האומדן  הריגוש

  יתאמותה   מתאים לי"/"האובייקט" חוץ"ה  "אהבה"/"שמחה"

  התרחקות  לא מתאים לי"/"האובייקט" חוץ"ה  "פחד"

  התנגדות  לא מתאים לי"/"האובייקט" חוץ"ה  "כעס"

  התכנסות  "/"האובייקט" מאכזבחוץ"ה  "צער"
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  תגובה מוטוריתאסטרטגיה גופנית וגרעיני 

  גרעין התגובה המוטורית  הפירוש הפנימי -האומדן  הריגוש

האובייקט "" מתאים לי"/"האובייקט חוץ"ה  "אהבה/שמחה"
  אוהב אותי"

התקרבות, זרימה תנועתית, יציאה 
  לקראת..., תבניות מעוגלות

  "לא מתאים לי"/"האובייקט חוץ"ה  "פחד"

  "מאיים עלי"האובייקט 

שיתוק או התרחקות הגברת מתח, 
עצירה או התעצמות בליסטית לבריחה 

  או לחימה

  "לא מתאים לי"/"האובייקט חוץ"ה  "כעס"

  "סותר את רצונייקט "האובי

יציאה לקראת..., התקרבות לצורך 
מאבק או התנתקות, התעצמות לתנועות 

  בליסטיות

  "/"האובייקט מאכזב"חוץ"ה  "צער"

  "האובייקט אבד לי"

הסתגרות, הצטמצמות, האטה מוטורית, 
  הגברת מתח או קריסת מתח

  

  גרעין הכיווניות המרחבית 

(הדגש במקור) כיוון ול אלא הוא בעל תפקיד מכריע בקביעת "הרגש מספק לא רק את המוטיבציה לפע
הפעולה הרצוי לנו. הרגשותינו מגלות לנו את יחסנו לעצמנו ולזולת בכל רגע נתון, ולכן ניתן לראותן כמעין 

  "רדאר פנימי".

   אליהו רוזנהיים, אדם נפגש עם עצמו

  

  כיוון מן הפנים כלפי חוץ.אהבה וכעס הם ריגושים המכילים חץ 

לעומת זאת, פחד וצער יוצרים היפוך זמני של התגובה המוטורית: במקום התעצמות לתנועה מתרחשת 
גופני תקין, התגובה הזאת היא תגובה זמנית ואחריה אמורה -התעצמות לצורך עצירת התנועה. במהלך רגשי

  לבוא התאוששות.

  

 כיוון של נסיגה ממפגש  Iשלב  בתגובת פחד:

 , אםתגייסות בכיוון של יציאה לקראת האובייקט המאייםהתאוששות וה  IIשלב  
 ללחימה ואם לבריחה

 התכנסות כלפי מרכז הגוף  Iשלב  בתגובת צער:

 התאוששות ויציאה מגבולות הגוף כלפי העולם  IIשלב  

  בשולי הדברים
הגוף והפנים  תרבותיות על תנועותהביולוגיות וההשפעות ) חקר את הEkman  1980חוקר הרגשות פול אקמן (

יש ששה עם כל השוני בין תרבויות, בהבעת ריגושים. על סמך מחקרים בארצות שונות הגיע אקמן למסקנה ש
: שמחה, הפתעה, הבעות הפנים הקשורות בהם דומות בכל התרבויות שחקר. הריגושים הללו הםריגושים, ש

י למרות הקשת הרחבה של רגשות אנושיים גם לפי התיאורים של אקמן, ניתן להסיק, כ  פחד, כעס, סלידה ועצב.
מגדיר כך: אוניברסלי.  אותם הוא - ומלים המתארות אותם,  יש  רק מספר מצומצם של ריגושים בעלי בסיס ביולוגי

 מהירות, מורכבות, מאורגנות וקשות לשליטה."- "תגובות ריגושיות הן קצרות מועד, לעתים קרובות פתאומיות
ת עם הגדרות הפרדיגמה המפורטות לעיל. לעומת זאת, יש הבדל במספר הריגושים מתיישב ה זוהגדרנראה לי, ש
   שישה לפי אקמן, ארבעה לפי הפרדיגמה. -הבסיסיים 
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  תגובה מוטוריות -חיבורים פרדיגמטיים בין ריגושים ותבניות

עם או  להתחבר ולהישאר מחובר עם המעטפת ההורית להתקרב לזולת,מוטיבציה יוצר  אהבה-שמחהריגוש של 
עולם אל  לצאת מגבולות הגוף ,להושיט ידיים כלפי חוץאהבה דוחפת אובייקט אחר שמייצג אותה בעולם הפנימי. 

, תמיכההתרחקות מלתנועה לקראת, דוחפת לקימה, להתרוממות, לגבוהה  מוטיבציה הגירויים, לחקור וללמוד.
  התקדמות במרחב; ל

  

גפיים מן הגוף החוצה כלפי האובייקט או המצב שעורר את דוחף לתנועה כוחנית של ה כעס גולמיריגוש 
  יכול לקבל אופנים רבים, תנועתיים או מילולייםכעס מווסת . הכעס

שמחה וכעס מעוררים תנועה נמרצת של הגפיים והוצאתן מן הגוף כלפי האובייקט. יש בה התרחקות , אהבה
ובכעס יש התייחסות לחוץ, יש "אובייקט" ממשענת וחיזוק היכולת לקום ולהתמודד כנגד הכבידה. בשמחה 

   יש "תמונת מצב".

  גם סקרנות והפתעה מעוררים לתנועה אם כי היא פחות נמרצת. 

 ולקפוא. ויוצר גרעין של מוטיבציה להתכנס, או לסגת מאותת כי בחוץ יש איום על עצמיפחד גולמי ריגוש 
פחד דוחף את המערכת  .(התאוששות) אותלאחר זמן מה מתחילה הפשרה וחזרה לרמה תנועתית תואמת מצי

התנועתית לכיוון של עצירת התנועתיות, התכנסות כלפי מרכז הגוף (הגו) וניתוק מגע עם אובייקטים 
 שמסביב.

נפשית ובכך הוא יוצר תנאים של איחוי של שבר - גורם להתכנסות והאטה של הפעילות הגופניתריגוש צער 
ה על המנגנונים של הגוף הרגשי, בדומה לתנאים הדרושים לאיחוי נפשי על אובדן, באמצעות מנוחה כפוי

  שבר גופני.

  תנועתית מצוי בספר הדקדוק הפנימי של גרוסמן: -תיאור מעניין של תגובה רגשית

"אהרון צווח בעלבון, הסוף שלך יגיע, יא מלוכלך, יא נבלה, צרח ודמעות חונקות את גרונו, חתיכות אני יעשה 
קטנים התנופפו בפראות בתוך סוגר זרועותיו של אביו, ורגליו בעטו באוויר, תן לי לצאת, תן לי ממך, ואגרופיו ה

  לפרק אותו..." 

  15גרוסמן, ספר הדקדוק הפנימי ע' 

  ארבע הערות:

אין ריגוש שאינו קשור במידה זו או אחרת בעוררות מוטורית. זה מתיישב עם דבריו של 
וויליאם ג'יימס, הגוף תמיד נוכח בתהליכים  ו של) כי לפי השקפת1994אנטוניו דמסיו (

 רגשיים.

כל יצר וכל ריגוש מעוררים את הגוף לתנועה. לא תמיד התנועה מתבצעת. לכן חשוב להבחין 
.יש שהעוררות מתועלת לתנועה ממש ("זרימה") ויש בין עוררות רגשית לבין מימושה בתנועה

  ש מוטורי. שהיא נבלמת ונשארת בגדר כיווץ שרירי ללא מימו

-הקשיה, התכנסות-התרחבות, ריכוך -בכל התגובות ניתן לזהות קטבים בינריים כמו התכווצות
   עצירת תנועה.- יציאה, תנועה נמרצת

הכרת הגרעינים הללו נותנת בסיס להערכת הסגנון האישי: מה יש בו ומה אין בו? מה מוקצן 
  בו? ומה חסום בו?

  מריגושים לרגשות

  ין גרעין ביולוגי ראשוני. המונח "רגש" מציין רמה רגשית שניונית.המונח "ריגוש" מצי

  ההבדלים הבסיסיים בין ריגוש ורגש  

  גשר  ריגוש

ן, זיכרוחוויות אישיות, תלכידי תחושות,  תבנית מולדת עםמיזוג של   תבנית תגובה מולדת
  הפנמות וסכמות קוגניטיביות 
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  בעה)ערוצים מגוונים של פריקה (ה   פריקה מוטורית

  דגמים רבים ושונים   התלקחות ודעיכהתנודות בין 

  טווח זמן ארוך (ימים, חודשים, שנים)  (דקות, שעות) טווח זמן קצר

  תגובה מורכבת  תגובה מוטורית גולמית

  תגובה מודעת  תגובה אימפולסיבית

  תגובה מבדלת  תגובה כוללנית

  יכולת השהית תגובה  ית תגובהיקושי בהשה

  שליטה יותר משוכללת  קושי בשליטה

  שלבי התפתחות שניוניים  שלב התפתחות ראשוני

מתלקח ריגוש הוא כולו הווה: 
במהירות ונרגע במהירות אם 

  הגירוי שעורר אותו נעלם.

רגשות קשורים בתלכידי זיכרון ועשויים להתקיים ולהשפיע על 
  .נפשי זמן ממושך לאחר האירוע שיצר אותם- התפקוד הגופני

  ההתפתחותי הטמון בריגושים הגרעיניים הפוטנציאל

יש הבדל גדול בין השקפה פסיכולוגית או הומניסטית, המתייחסת לרגשות כאל יסוד קבוע בנפש מינקות 
לבגרות לבין השקפה כמו זו המוצעת כאן. לשיטתי, המערכת הרגשית עוברת שלבים התפתחותיים ומתקדמת 

ערכת אחרת. הקושי טמון בעצם העובדה שהשפה אינה ממדרגה ראשונית למדרגות שניוניות כמו כל מ
מבחינה בין הרמות השונות. המלה "כעס" מתארת מצב התרגשות של תינוק בן שנה ושל מבוגר בן חמישים 
שנה ועל ידי כך מיטשטשים ההבדלים, שאמורים להיות בין אלה לאלה. הטשטוש הוא כה גדול עד כי הוא 

  יהיו הבדלים כלשהם בחוויית הכעס של ילד ושל מבוגר.מבטל או מקטין מאוד את הציפייה ש

  שניוניים מן הריגושים הגרעינייםהרגשות ההסתעפות 

ההגדרה הכוללנית של הריגושים, כפי שהיא מופיעה למעלה, תואמת רק את תקופת החיים הראשונית. ככל 
פנים, שבהם הוא מגיב בשעת שחולפים הימים והתינוק חווה חוויות שמטביעות את רישומן, חלים שינויים באו

התרגשות. בגרעינים הריגושיים נשזרים זיכרונות, רשמי תפיסה והתחלות של רצוניות ומודעות. כל אלה 
מצטרפים למערכת רגשית מורכבת, ששורשיה אומנם נעוצים בריגושים אבל היא מסתעפת לריבוי של 

ה, עצבות, יגון, חשש, סלידה, דכדוך, עליצות, נאמנות, קנאה, שנא -המוכרים לנו  רגשותכל הרגשות. 
של תחושות, ריגושים גולמיים, מורכבים צירופים  םהשניוניות כי הם תולדות  - ישע - אונים, חוסר- אין

סכמות קוגניטיביות ותגובות נלמדות. הרגשות השניוניים מכילים את הגרעינים הריגושיים המוקדמים אבל 
החוויות האישיות שכל אדם עובר ובהטבעת החותם התרבותי של קי לכת בהשפעת יאלה עוברים שינויים מרח

  החברה שבתוכה גדל.

  בשולי הדברים
. ההבחנה בין הרמה הראשונית (ריגושים) לבין הרמה השניונית (רגשות) מקבילה להבחנה בין תהליכי 1

ין תבניות התנועה חשיבה ראשוניים ושניוניים. הדמיון אינו מתמצה רק במינוח. הוא מייצג הבדלים מהותיים ב
  הקשורות בריגושים לעומת תבניות התנועה שמייצגות את הרגשות. (ראה פרק שלבים ורמות ארגון)

. אם ההבחנה בין גרעינים ריגושיים לבין רגשות שניוניים נכונה, ניתן להניח, כי בעוד שבתחום הריגושים 2
הרי שבכל הנוגע לרגשות, ייתכנו הבדלים יתגלה מתאם גבוה בין אנשים מתרבויות שונות, במיוחד בילדות, 

ניכרים בין בני תרבויות שונות, הן בהגדרת תכנו של רגש זה או אחר והן בהתייחסות להבעה המוחצנת, בקול 
  או בתנועה, של רגש זה או אחר.

 . הבחנה בין המדרגה הראשונית לבין המדרגה השניונית של הרגשות מצאתי אצל חוקר המוח אנטוניו דמסיו,3
. לדבריו, ברגשות שניוניים יש שזירה בין התגובות הראשוניות, )  Damasio 1994( בספרו "השגיאה של דקארט"

הבלתי רצוניות, לבין התפיסה והרצוניות המתפתחת. ההבעה של הרגשות יכולה להיעשות גם באופן מוטורי וגם 
המערכת הרגשית ומדגיש את העובדה  באופן מילולי. בספר זה, דמאסיו בוחן בהרחבה את התפקיד המורכב של

  שתפקודה מוכיח עד כמה שגויה התפיסה המפצלת בין הגוף והנפש.
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  הרגשות השניוניים מסתעפים מן הריגושים הגרעיניים

רגשות שניוניים מסתעפים מן הריגושים הגרעיניים אבל לא בהשתלשלות לינארית אלא בהתלכדויות בין 
ג "תלכיד", כל רגש הוא תלכיד שלם, המכיל רכיבים תנועתיים, הריגושים השונים. לפי הגדרת המוש

תפיסתיים והתייחסותיים. הטבלה להלן מציגה פירוט ראשוני סכמתי של הקשר בין רגשות והמקור הריגושי 
המשוער. הריגוש המקורי מסומן בגרשיים ובסימן החיבור (+). מסיבות טכניות אין פירוט של כל הצירופים 

לפי  כל קורא מוזמן להוסיף בלבד, להדגמת העקרון. פירוט חלקיה וש המקורי המשוער.אלא רק של הריג
  הבנתו.

  טבלת הסתעפויות אפשריות של רגשות מארבעת הריגושים הגרעיניים (פירוט חלקי)

  "צער"+  "כעס"+  "פחד"+  "אהבה"+

רגשות 
מחוללי 
  תנועה

רגשות 
מעכבי 
  תנועה

רגשות 
מחוללי 
  תנועה

רגשות 
מעכבי 
  התנוע

רגשות מחוללי 
  תנועה

רגשות 
מעכבי 
  תנועה

רגשות 
מחוללי 
  תנועה

רגשות 
מעכבי 
  תנועה

בהלה   כאב  תלותיות  הנאה
  רתיעה

  עצב  השלמה-אי  שקט-אי  הסכמה-אי

רצון לזכור   תסכול  מחלוקת   אימה  היסוס    שמחה
  ולהנציח

  יגון

חיבה 
  אהדה

  חמלה    מרירות  ויכוח  אשמה  חשש  

  

חשש       אחווה
  בושה

 אמביציה
  לנצח

  אבל    חימה

  אמפתיה

  

שברון     קנאה  רוגז  בלבול    
  לב

  דיכאון    שנאה  עיקשות  אונים-אין      

  

      זעם    חרדה      

  

  בשולי הדברים
.  חיזוק להשקפה שהרגשות שלנו אינם אחידים בתכונותיהם אלא יש ריגושים גרעיניים מעובים, בלתי 1

  )Ledoux 1996(אצל ג'וסף לדו  מפותחים, שמהם יכולים להתפתח רגשות מובחנים מצאתי

Most basic emotions theorists assume that there are also nonbasic emotions that are the result of 
blends or mixes of more basic ones (113) 

The bottom line is that our genes give us the raw materials out of which to build our 
emotions. They specify the kind of nervous system we will have, the kinds of mental processes 
in which it can engage, and the kinds of bodily functions it can control. But the exact way we 
act, think, and feel is not predestined in our genes.  
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. במילון אכספורד המלא מצאתי מאות מונחים לרגשות. לחלקם אין אפילו מקבילות בעברית. בכל המילונים, אין 2
חברתית של הרגשות. אני - בכלל הבחנה בין ריגוש לבין רגש ולכן אין הבחנה בין הרמה הביולוגית לרמה הביו

הבדלים הם תולדות של צירופים ותנאים. סבורה שהרגשות למיניהם כולם מסתעפים מאותם גרעינים ביולוגיים וה
לדוגמה, רגש קנאה לדעתי אינו גרעין ריגושי ביולוגי אלא צירוף בין צער (תחושת אובדן), כעס (משהו לא מתאים 

  לי) ונסיבות חיים שמקבעות את הצירוף בין שני הריגושים הללו.
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  מעבר מריגושים לרגשותהתפתחות הרגשית ועל הגורמים המשפיעים על ה

  המטען הגנטי ∗
  הבשלה ביולוגית ∗
הזדמנויות רבות להתאמנות באווירה של עידוד והעדר שפיטה ומוטוריים - רגשייםאימונים  ∗

  .שפילהמ
  אקלים המעטפת ההורית ויכולת ההכלה של ריגושים והבעתם בתנועה. ∗
 חונכות רגשיתתהליך של  ∗

  בשולי הדברים
את "כללי ההבעה הרגשית". הכללים התרבותיים  ) אומר שכל תרבות מגדירה לבניהEkman 1980פול אקמן (

, שבתחום הריגושים הניחניתן למעצבים גם את ההתנהגות וגם את החוויה הרגשית הכלולה בשמו של אותו רגש. 
ברמת הרגשות, יימצאו הבדלים ניכרים בין בני תרבויות  ולעומת זאת, בין אנשים מתרבויות שונות דמיון רביתגלה 

הן בהגדרת תוכנו של רגש זה או אחר (ההבט הקטגורי לפי סטרן) והן בנורמות של הבעת היו שונות. ההבדלים י
   .הרגשות המוחצנת, בקול או בתנועה

  תרבותית על המעבר מריגושים לרגשות-השפעת המעטפת החברתית

המעבר ממדרגה של ריגושים למדרגה של רגשות מובחנים אינו תוצאה פשוטה של זמן גדילה. הרגשות, 
פיסיולוגיות - בהבדל מן הריגושים הגרעיניים שהם תגובות נוירו ניגוד לריגושים, הם מערכת נלמדת.ב

 מולדות, הרגשות מתפתחים בהדרגה כתוצאה של תהליך למידה שמושפע מן התפיסה, השפה והזיכרון האישי
   והקולקטיבי.

חות הרגשית. כל רגש, כמו ההתפת רמתהאופן שבו אנשים מביעים את רגשותיהם בתנועה יכול ללמד על 
כל ריגוש, מכיל "הצעות" לפעילות מוטורית. בעוד שהריגושים דוחפים לתגובה מיידית של פעילות מוטורית 
מתפרצת, הרי אוצר התגובות של הרגשות השניוניים מכיל קשת רחבה של תנועות, מתנועות כוחניות ועד 

ועתי של רגשות אינו חייב להיות פריקה מוטורית. הבעות פנים דקות כמו חיוך או הרמת גבה. הביטוי התנ
  ראה פרק ט"ו. מילולית").-הוא יכול להיות גם תנועה סמלית, או דיבור ("תנועה קולית

בשעת ההתרגשות. ברגשות, להבדיל  באיכות התגובהאלא  בטיב הגירוי ההבדל בין ריגוש לרגש אינו נעוץ
  . תרבותית-התנייה חברתיתמן הריגושים, יש יסוד חזק של 

המעבר ממדרגה של ריגושים למדרגה של רגשות מובחנים אינו תוצאה רגשות הם תוצר של התניה ולמידה. 
פשוטה של זמן גדילה. הרגשות, בניגוד לריגושים, הם מערכת נלמדת. רמת הרגשות היא הרמה שבה 

, של ין עצמי לאחרבין פנים וחוץ ובחוויות, של הבדלה התגובות הרגשיות עוברות דרך פילטרים של 
-לכן, בהבדל מן הריגושים הגרעיניים שהם תגובות נוירולשימוש במלים. של תיעול זיכרונות ווהפנמות 

 , השפההתפיסה שמושפע מן הרגשות מתפתחים בהדרגה כתוצאה של תהליך למידהפיסיולוגיות מולדות, 
  האישי והקולקטיבי. והזיכרון 

, וגם שהבוגרים מעניקים לילד חניכה הרגשיתבאופי ה גם עטפת ההוריתהמ אקליםבגם התפתחות הרגשות תלויה 
  בניה. את בהן תרבות עוטפת הש ברשתות הסמנטיות

גם את הגבולות של הרגשות וו", המסמנות את התכנים סמנטיותכל תרבות יוצרת לחוויות הרגשיות "אריזות 
אשר מעצבים את עולמו יים וגלויים, של מסרים סמו ותיוצרת רשת. השפה כללי ההתנהגות להבעת הרגשות

הן את ההגדרות של כל רגש והן  יםקובעהרגשי ואת התנהגותו של כל אחד מבני החברה, על ידי זה שהם 
משמעויות מכילות  מלים המסמנות רגשותהבהתאמה, הבעה רגשית. אופני את הגבולות המותרים והאסורים של 

כך, למשל, המלה "אהבה" ייצגה לאביר  קופה לתקופה.תרבותיות שמשתנות מחברה לחברה ומת-חברתיות
מימי הביניים משמעויות אחרות לגמרי מאשר לצעיר רומנטי בתנועת המהפכה הקומוניסטית או לצעיר שגדל 

  בארצות הברית בסוף שנות התשעים. 

  בשולי הדברים
  או אפקט? ,ריגוש, רגש

במונח "אפקט" בהתייחסות לרגשות ותהליכים בספרות הפסיכואנליטית והפסיכיאטרית נפוץ מאוד השימוש 
מבטא  "אפקט"המונח נראה לי ש בהכללה מאוד גסה, ת. רגשיים. אנליטיקנים שונים נותנים למונח הגדרות שונו

. אסתכן ואומר כי זרימה או תנועה בעת ההתהוותמבטא ) emotion" (רגש"מקובע ואילו המונח - משהו גבישי
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, כמו "אפקטלהרגשתי, " תייחסותי מתמשך, מעין תופעה אנלוגית למיצב הגופני. ה- המונח אפקט מציין מצב רגשי
, העדפתי להשתמש היא תהליך ולכןהתרגשות ולא תהליכיות. תנועה היא תהליך ו סטטיות " מבליט איכויות מיצב"

נה בין הדינמי של הרגשות. ההבח- במונחים "ריגוש" ו"רגש" כי הם משקפים יותר במדויק את האופי התנועתי
אינה  (רמת הרגשות) השניוניות הרמותלבין  (רמת הריגושים לפי הפרדיגמה) הראשונית של תגובה רגשית הרמה

כאמור לעיל,  .תהליכים רגשייםוגם  כדי לתאר גם מצבים מודגשת מספיק כאשר משתמשים באותה מלה (אפקט) 
הבחנה גשות משתמש במונחים ), שדן בהרחבה בחשיבות הר1994(השגיאה של דקארט"דמסיו, בספרו "

   ולא במונח אפקט.אמוציות שניוניות ואמוציות ראשוניות 

  פרק הריגושים והרגשותסיכום ל

  הריגושים הם תגובות גולמיות וכוללניות לחוויות בסיסיות של כאב והנאה.  ∗
, הוא, כנראה מרכיב חזק (האיזון) ההומאוסטאזיס ה מהירה שלהפרב הכרוךגורם ההפתעה,  ∗

  ררות הריגוש.בהתעו
בכל גרעין ריגושי טמון פוטנציאל להתפתחות מערכת רגשית המבוססת על למידה, הבדלה  ∗

  ושכלול.

  רגשי חשוב להבדיל בין ריגושי היסוד ובין הרגשות המורכבים. - בהתבוננות בתפקוד התנועתי ∗
ההגדרה הכוללנית של הריגושים כפי שהיא מופיעה למעלה תואמת רק את תקופת החיים  ∗

בגרעינים  נשזרים ,שונית. ככל שחולפים הימים והתינוק חווה חוויות שמטביעות את רישומןהרא
הריגושיים זיכרונות, רשמי תפיסה והתחלות של רצוניות ומודעות. כל אלה מצטרפים למערכת 
יותר מורכבת ויותר מסועפת ששורשיה אומנם נעוצים בריגושים אבל היא מסתעפת לריבוי של 

   רגשות
בניגוד לריגושים, הם מערכת נלמדת. הם מושפעים מן המשא ומתן עם הסביבה,  הרגשות, ∗

שממנה הם מקבלים מסרים מכוונים. ביטוי של רגשות לא חייב להיות פריקה מוטורית ישירה. 
הוא יכול להיות הבעה בתנועה סמלית, או הבעה מילולית, הוא יכול להיות מושהה או מאופק. 

פיזיולוגי אלא גם על ידי מחשבה. רמת הרגשות היא -ירור עצביהוא מעוצב לא רק על ידי ע
הרמה שבה התגובות הרגשיות עוברות דרך פילטרים של זיכרונות, הפנמות, השהית תגובה 

  מוטורית ופניה לשימוש במלים.
הרגשות המסתעפים מן הגרעינים הריגושיים, הם צירופים מורכבים של תחושות, ריגושים  ∗

גניטיביות ותגובות נלמדות. לכן, הם לא שייכים לרמה הפרדיגמטית גולמיים, סכימות קו
  העקרונית אלא לרמת הסיפור האישי או התמונה הקלינית. 

הרגשות מתפתחים בהדרגה כתוצאה של תהליך למידה. התפתחותם מושפעת מן ההטבעות  ∗
י השפה תרבותיות, אשר יוצרות רשת של מסרים סמויים וגלויים, המועברים על יד-החברתיות

ויוצקים משמעויות ספציפיות למלים המסמנות רגשות. המעבר ממדרגה של ריגושים למדרגה של 
הילד יזכה - רגשות מובחנים אינו תוצאה פשוטה של זמן גדילה. הוא מותנה בכך שהתינוק

  בחונכות רגשית נאורה מצד בוגרים שהגיעו למדרגה רגשית מפותחת.
מוטוריות של הריגושים אינן - גמרי והתכונות הפיזיוים אינם נעלמים ליהגרעינים הריגוש ∗

מתבטלות בתהליך ההסתעפות וההתמרכבות של הרגשות. הם ממשיכים להתקיים בתוך הרגשות 
המפותחים ולשמר את הגרעין הראשוני: עוצמתיות, דחף לפריקה תנועתית, דחף לתגובה מיידית 

בוד היכולת לראות את האדם או ובמקרים קיצוניים גם מיקוד חזק בתחושות הפנימיות ואי
האובייקט שממול. זאת ועוד, ויסות ועידון של היצרים וריגושים מחייב גם הוא הפעלה של 
המערכת המוטורית, הפעלה בכיוון של ריסון והשהיית תגובה. היכולת לבנות שערים בין עירור 

רים הללו הם הבסיס עצבי לבין ביצוע מוטורי היא יכולת נתונה במתכונת של הגוף הנפשי. השע
טמון בהם גם פוטנציאל של שיבושים פתולוגיים: כאשר לא שלכל חינוך ומסגרת תרבותית. א

האיזון בין הפעלת המערכת המוטורית לביצוע תנועתיות ובין הפעלתה לבלימת תנועתיות מופר 
) וגם נוצרות תבניות התנהגות מסוכנות גם לאדם (מתח מקובע, חסימות אנרגטיות ,באופן קבוע

  לסביבה (תנועתיות יתד, תוקפנות מוקצנת במקום עוצמיות מאוזנת).
הפריקה הרגשית  רגשות הם תולדות שניוניות מגרעינים ריגושיים ראשוניים. בדרגה השניונית ∗

  עוברת דרך פילטרים של זיכרונות, הפנמות, השהית תגובה מוטורית ופניה לשימוש במלים.
, יש הבדלים גדולים בין אדם הגרעיניים הארכטיפיים ושיםברמת הרגשות, להבדיל מרמת הריג ∗

  לאדם.
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  אישי -ח. שני הארכיטיפים של מערך קשר בין
  ...מה תחום הגנת הרחם

  משך חום הגוף,
  טווח הרגשות, רשות היחיד של התקווה?

  מה הן חצרות האהבה,
  האזורים המוגנים של הדאגה

  המים הטריטוריאליים של החרדה?...

  , יהודה עמיחינסיעה ברכבת

  אישי-התשתית הגופנית של הקשר הבין

לכל פן של חיי הנפש יש שורש בחיי הגוף. דבר זה בולט במיוחד בראשית החיים. עולמו של התינוק מלא 
תנועות וריגושים, של עצמו ושל אחרים. כל הפעולות הדרושות לרווחתו וגדילתו של התינוק ניתנות לו 

: ידים של אחרים מחזיקות אותו, מאכילות אותו, מחתלות אותו, רוחצות מבחוץ, על ידי (גופים) אחרים
אותו, מלטפות אותו ונושאות אותו ממקום למקום. בכל החוויות האלו, התחושות, התנועות והתגובות 
הרגשיות שזורות זו בזו. לגבי התינוק כל הפעולות הללו הן חוויה מוכללת, שאין בה הפרדה בין הפן הגופני 

תנועתי. - שי. בעולם החוויתי של התינוק הגוף ותנועותיו הם תמיד רגשיים והרגש תמיד גופילפן הרג
התבניות המוקדמות של התנועה הרגשית מבוססות על גרעיני תגובה ביולוגיים, והן מנותקות מהבנה 

  קוגניטיבית של ההקשר.

תמתנות ככל שהולכת ומתפתחת , אם כי איכויותיו משתנות ומהחיבור בין תנועה ורגשות נשמר בכל הגילים
סובייקטיביים (כלומר במעבר -התפיסה הקוגניטיבית והיכולת להבין משמעויות רגשיות והקשרים בין

  מריגושים לרגשות שניוניים). 

בהתפתחות מגוף ינקותי לגוף בוגר בולט השוני בין מצב ההתחלה לבין מצב היעד. מנקודת החוויה 
שונות  רגשיות-שתי מציאויות גופניותותי, דרך התפתחותו עוברת דרך תנועתית של העצמי הינק- הגופנית

- יחסים בין-. שתי המציאויות מושתתות על שני מערכימציאות מוליתלעומת  מציאות חקיתלחלוטין זו מזו: 
חקית ואילו - מעטפת הורית מוחזק בתוךאישיים, שונים מהותית זה מזה. במערך האחד הגוף (גוף התינוק) 

גופים/"אחרים". השוני ביניהם כל כך מהותי וכל כך אוניברסלי עד  מחזיק את עצמו מולר הגוף במערך האח
כי יש לראותם כשני מערכים ארכיטיפיים, שמכוננים שתי חוויות ארכיטיפיות שונות. כל אחת מן החוויות 

רגשית, של הגנות  בכל אחת פועלים חוקים שונים של תקשורת, של הבעהמטביעה חותם ייחודי בגוף ובנפש כי 
  ושל אופני סיפוק. 

  זולת:-אחת ההנחות המרכזיות של הפרדיגמה היא שיש להבחין בין שני מערכים ארכיטיפיים של יחסי עצמי

Iהורית (במרחב החק)מעטפת עצמי בתוך - חקית: גוף- . מערך המעטפת ההורית  

II(במרחב החוק)מוליים - עצמי ביחסים אנכיים- חברתיים: גוף- . מערך היחסים המוליים  

  

  מערך הקשר המולי
  ואובייקטים גוף עצמי אנכי מול גופים

  

  מערך הקשר החקי:

  הורית- גוף עצמי בתוך מעטפת גופית

  

מרחביים חלק גדול מן האיכויות הגרעיניות של כל אחד ממערכי -שני האיורים מבליטים בקווים גופניים
ים אחרים שונים הן בגודל שטח המגע המשיק, הן הקשר. בכל אחד מהם היחסים בין גוף העצמי לבין גופ

בגודל טווח המרחב האישי והן בטווח התנועה האפשרי. בכל אחד מהם,  שוררים חוקים שונים של תנועה 
  יחסית.- אישית. בגלל חשיבותם הם יתוארו בהרחבה- רגשית, דפוסי הגנה והתגוננות ותקשורת בין
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  חקית-מערך המעטפת ההורית

 חקית- פת הוריתבראשית היתה מעט
...אני זוכר עכשיו את הרגע שקדם לו, זוכר במעורפל, בלי פנים, כאילו הזיכרון הזה מגיע אלי דרך העור: 

להיות על הידיים, להיות שייך ומחובק ולא חסר, להיות מוקף בשר חזק וחם, נישא על השפע הזה שהוא אמא 
  שלי. 

  )21שבעה, אברהם בלבן (

ף התינוק זעיר, בעל טונוס חלש יחסית וזקוק לתמיכה של גופים בוגרים כדי , גוחודשי חייו הראשוניםב
לנתונים הביולוגיים הללו, המשותפים לכל התינוקות האנושיים, נגד כוח הכבידה הפיסיקלית. לשאת אותו 

בימים הראשונים לאחר ". חקית-מעטפת הוריתבמינו שבחרתי לכנותו "- ביולוגי מיוחד- צורף פיתרון פסיכו
דה, הממדים הזעירים של גוף התינוק יוצרים מצב שבו כל דמות בוגרת ("דמות הורית") אשר נושאת הלי
  . מגוננת" הורית "מעטפתיוצרת סביבו  . לאמיתו של דבר, היאעוטפת את גופוו ותומכת ב ,אותו

 עבורוחקית היא מרחב מוגן, תחום על ידי גופים הוריים, שבמו גופם יוצרים סביבו ו-המעטפת ההורית
ההוריים גופים במערך המעטפתי, ה , ירכיים, ריחות, קולות, תנועות).זרועות , בטן,(חזה "מעטפת גופנית"

התינוק עוטפים את גוף התינוק בעטיפות של שרירים ועור, תנועות ומגעים, קולות ורגשות. במרחב הזה, 
  וקולות.תנועות  ,תזוזותשרירי,  מתחאמצעות חילופי ב "מדבר"

העיטוף הרחמי.  לפסיכולוגית ש-חקית מספקת לתינוק, הוא מודולציה ביו- שהמעטפת ההורית העיטוף,
ממלאת תפקיד דומה של נשיאה, הזנה והגנה. אומנם, אין בה אותה סגירות מוחלטת כמו ברחם, אבל היא 

  :מושג המעטפת החקית מתיישב עם דברי פרויד, המצוטטים בספרה של אלסנדרה פיונטלי "מעובר לילד"

"בין החיים בתוך הרחם ובין הינקות המוקדמת יש המשכיות רבה יותר מכפי שהסזורה (קו השבר) המרשימה 
  של אירוע הלידה מאפשרת לנו להאמין".

 המעטפת ההורית מעצבת את גבולות המרחב הפיזי שבתוכו עושה העצמי את צעדיו הראשונים בעולם.
ה של "אני במרכז העולם", לא כביטוי לאנוכיות ורוע אלא החוויה הבסיסית בתוך המעטפת ההורית היא חווי

  אישי. - כשיקוף מדויק של מערך היחסים הבין

  בשולי הדברים
נפשית. אבל -במערך המעטפתי גם התינוק וגם הדמויות ההוריות חווים חוויות של מחוברות והתמזגות גופית

על חוויית הינקות כמקור של מדדים סימטרית. בהקשר הדיון הנוכחי, ששם את הדגש - זוהי התמזגות לא
פיסי, חווית העצמי המתהווה ולא על חווית הבוגרים המספקים לו את מרחב -אוניברסליים לאבחון פסיכו

  ההתהוות. 

חקית אינה מבדילה בין אבות לאימהות, כי המעטפת החקית מתייחסת לאופן ההחזקה -הגדרת המעטפת ההורית
  ולא מצטמצמת בפעולת ההנקה הייחודית לאם.  –ות, בית חזה, כתף, לחי זרוע –ולחלקי הגוף ההורי המחזיק 

  החקית-מאפיינים ייחודיים של מערך המעטפת

  שיוויון-יחסי המעטפת בנויים על הנתון הביולוגי של אי

במערך שיוויון בין ממדי הגוף הינקותי לממדי הגוף ההורי. - יחסי המעטפת בנויים על הנתון הביולוגי של אי
נפש - בין מערכת גוףשוויון: יחסים -של איהיחסים בין התינוק לבין הדמויות ההוריות הם יחסים החקי 
  באופן אוטונומי.את עצמן מקיימות ש ,מעוצבותנפש -תלויה באחרים לבין מערכות גוף, מתהווה

  המעטפת החקית היא מרחב רגשי משותף לתינוק ולדמויות ההוריות 

גוף בחלק ניכר מזמן העירות שלו ברות גופנית, תחושתית ורגשית. חווית המעטפת היא חוויה של מחו
אותו. העיטוף חל על חלק גדול של שטח הפנים שלו (לעומת הגוף ההורי  עוטף-התינוק צמוד לגוף המחזיק

זה של התינוק  –אשר משיק לגוף התינוק בחלק קטן בלבד). פעמים רבות מקום החיבור הגופני הוא החזה 
אזור החזה נשאר תמיד סיסמוגרף רגיש לתחושות את החיבור הראשוני הזה הגוף אינו שוכח. וזה של ההורה. 

  ורגשות.

במרחב הזה, עם הדמויות ההוריות.  רחב אנרגטי משותףמ בתוך מרחב המעטפת, התינוק נמצא בתוך
של מתרחשת זרימה הדדית של תנועות, קולות, ריגושים ופרשנויות (אומדנים) של מצבים. חלק גדול 
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ההורי גוף בעור ל- מתרחש באיזורי "ההתמזגות העורית", שבהם גוף התינוק משיק עוראישית - התקשורת הבין
תנועתית, שהקודים שלה הם איכויות -באזורים אלה מתרחשת כל הזמן הידברות מגעיתעוטף. -המחזיק

  ההחזקה ומתח השרירים של ההורה המחזיק ושל התינוק המוחזק. 

Selfobject  או‘Objectself’?  

) בדברו על חווית המחוברות המוקדמת, טוען שהתינוק חווה את האחר כאילו היה אבר Kohut 1977קוהוט (
עצמי". תיאור המצב - מגופו, מחובר לגופו ונתון לשליטתו. המושג שהשתמש בו לתיאור היחס הזה הוא "זולת

ות גוף התינוק בגופים ההוריים נותן מתיישב היטב עם מושג המעטפת החקית. בהשלמה ניתן לטעון, שהתמזג
זולת", שבו -עצמי" ליחס "עצמי-להם פוטנציאל שליטה גדול, אשר טומן בחובו את ההיפוך מיחס "זולת

  ההורה חווה את התינוק כחלק מגופו שלו. 

  )auxiliary spine(שדרה מסייע" - ) ו"עמודauxiliary skinמסייע" (-המעטפת החקית כ"עור

  שדרה מסייע" - ) ו"עמודauxiliary skinמסייע" (-קית מספקת לגוף התינוק "עורח-המעטפת ההורית
)auxiliary spine כמו עור, היא עוטפת, מגוננת ומווסתת את זרם הגירויים מן החוץ פנימה. כמו עמוד .(

שדרה היא מספקת תמיכה חיצונית לגוף הינקותי שאינו מסוגל לשאת את עצמו ולהתמודד בעצמו עם כוח 
בידה. עובדה זו יוצרת תלות מוחלטת של התינוק בהנעת הגוף ממקום למקום ואפילו בשינוי מיצב הגוף הכ

עוטף אך התייחסות אמפתית של המעטפת ההורית מספקת לתינוק "עור הורי"  .(התהפכות, ישיבה, עמידה)
- לאהתייחסות . רגשי"-שתכונותיו יופנמו אחר כך בדימוי הגוף ובמעטפת עצמית של "עור מוטוריגמיש, 

חונק או - מוטמעת לתוך דימוי הגוף כעיטוף לוחץשל המעטפת ההורית  אמפתית (חודרנית או רודפנית)
  מגונן."עור הורי" כהעדר 

  צנטריות גופנית"-חקית היא מערך יחסים גופני שבו מתקיימת "אגו- המעטפת ההורית

דת שכולה מכווננת לתינוק ולמילוי חקי (מרחב החק) בונה סביבה גופנית מיוח- מערך היחסים המעטפתי
צרכיו. היחסים הבסיסיים בינו לבין האחרים העוטפים הם יחסים של גופים צמודים ומתמזגים. במערך 

חקי, קווי המתאר של הגופים ההוריים מתאימים את עצמם לקווי המתאר של גוף התינוק. בתוך - המעטפתי
צנטריות" היא לא מילה בעלמא ולא -. כאן "אגוהמעטפת החקית התינוק חוה את עצמו כ"מרכז העולם"

בפועל", כאשר התינוק נמצא בתוך מרכז פיזי -מילת גנאי. במעטפת החקית קיימת חוויה של "אגוצנטריות
 ממשי, למעשה גופו הוא המרכז של המרחב החקי שבנוי במיוחד בשבילו. 

  בשולי הדברים
המרחב המעטפת הגופנית  במרכזשוני, שבו התינוק צנטריות הגופנית" המובנית במערך היחסים הרא- ה"אגו

משאירה את חותמה בגוף ובנשמה. בצד אחד של הקשת היא מופיעה בהפרעות נפשיות (פגיעות נרקסיסטיות) 
ובצד האחר ביצירות אומנות. היא מהדהדת בדוגמאות מעניינות כמו חלומות יוסף, ציורים של מנדלות ואפילו 

  גלים קונצנטריים.באיור הספירות כמערך של מע

  במעטפת יש לתינוק שני מקורות של תנועה

המקור האחד הוא תנועה השפעה על גופו: -התינוק חווה בחק שני מקורותבחודשים הראשונים של חייו,  
לתנועה הזאת פנים רבות: נענוע, החלפת חיתול, רחצה, האכלה, ליטוף. הן  .מוטורית יזומה על ידי ההורה

ת או בלתי נעימות. יש להן מכנה משותף אחד: המוקד שלהן נמצא מחוץ לגוף התינוק. להיות נעימו ותיכול
  פנימי, אוטונומי. שמקורן  שלהן הוא משותףהמכנה ההמקור האחר הוא התנועות העצמיות של התינוק. 

  במעטפת שוררים תנאים של עיבוי והעדר הבדלה 

ותי לבין האחר העוטף, גם אם יש ניצנים של במרחב המעטפת אין תנאים להבדלה ברורה בין העצמי הינק
הבדלה כזאת (סטרן). מצב העיטוף הראשוני יוצר מצב של העדר (או מינימום) הבדלה בין מרחב החוויה של 

עוטף, היכן נגמר הפנים ומתחיל החוץ? - התינוק ומרחב החוויה של הבוגר העוטף. בתוך מערך יחסים מעגלי
ירויים שבאים מן החוץ לגירויים, שבאים מבפנים. גם ההבחנה בין במצב כזה לא פשוטה ההבחנה בין ג

אובייקטים רצויים לאובייקטים בלתי רצויים אינה פשוטה כלל וכלל. המצב הפיסי חופף בזמן לשלב 
מודע הראשוני, שאין בו הבחנה ברורה  -ההתפתחותי שבו שוררים בסכימות התפיסה הראשוניות חוקי הלא

ין חוויה לתקשורת ובין גוף עצמי לגוף אחר. הכללה ועיבוי מאפיינים את ההתייחסות בין תחושות ורגשות, ב
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לעצמי ולאחר. אפילו בתוך גוף עצמי אין הבדלה בין פנים וחוץ ובין אבר בודד למערכת שלמה ואין הבדלה 
ופו על בתהליכים המוקדמים של הפנמה התינוק לומד להתייחס אל ג בין פעילות סומטית לפעילות מוטורית.

  פי היחס של המעטפת אליו. 

  התנועה הרגשית היא שפת הקשר הראשונית 

רגשית". ערוצי הדיבור הראשוניים של התינוק -תנועתית- "שפת האם" הראשונית של כולנו היא "שפה גופנית
סימבולית: שינויי מתח שרירים, -רגשית ולא על שפה מילולית-עם סביבתו מבוססים בעיקר על שפה גופנית

וזות ותנועות וקולות. גם הבוגרים ההוריים משתמשים במידה רבה באותם ערוצים, כי הם מובנים יותר תז
בית של "שפת האם הגופנית" ומגבש את -לתינוק. על פי תבניות הפעולה של ההורה לומד התינוק את האלף

התאמץ ומתי להרפות האסטרטגיות הגופניות הראשוניות: מתי להגדיל מתח שרירי ומתי להרפות, מתי וכמה ל
  ממאמץ, מתי כדאי ליצור קשר ומתי כדאי לנתק קשר עם העולם.

מילולי של - סובייקטיביות המוקדמות, תינוק לומד לייחס משמעויות רגשיות לדיבור הלא-בחוויות הבין
הדמויות ההוריות: אלו פעולות גופניות של ההורה מייצגות "אהבה" ואלו פעולות מייצגות ביקורתיות, 

דפנות או נטישה. אלו תנועות משפיעות ואלו תנועות אינן משפיעות כלל, מה הקשר בין מידת ההשתדלות רו
למידת ההצלחה, איך לחבר תנועה וקשב (או איך לנתק בין תנועה וקשב). מצבים גופניים מתורגמים 

מתחיל הגוף הגדול  לאומדנים רגשיים כגון: "אני חלק מגוף גדול" "לא ברור לי איפה גבול הגוף שלי ואיפה
אבל נעים לי (או "לא נעים לי") כשהוא מניע אותי, מחבק אותי, עוטף אותי". "נעים לי שהוא מנחש את 

  רצונותי בלי שאבטא אותם במלים". 

  שורשי הנפש נעוצים בגוף המתנועע

ועה. כדי ומתקשר בתנועותיו. גם אברי החישה שלו תלויים בתנ- מתייחס- תינוק בחודשי חייו הראשונים חש
לינוק עליו להפנות את ראשו ואת פיו אל הפטמה. כדי לראות עליו להזיז את עיניו. כדי לשמוע עליו 

  להטות את ראשו. כדי לגעת ולמשש עליו להניע את ידיו (באקראי או במודע).

תמיהה גדולה היא בעיני, מדוע כל התורות הפסיכולוגיות, לרבות אלה שמבקשות להדגיש את הקשר בין 
סנסוריות ומיקומן בגו ובשטח הפנים של העור ומתעלמות - הגוף והנפש, מתייחסות בעיקר לחוויות הסומטיות

מן החשיבות של המוטוריות ומערכת המפרקים והגפיים כמערכת משלימה בהתפתחות התינוק ובתפקוד 
  השוטף של הילד והבוגר.

יציה והחשיבה השניונית ובמסלולים במעבר מן הסנסוריות "הסומטית" של הימים הראשונים אל הקוגנ
ההתפתחותיים והדינמיים המאפשרים את המעבר הזה יש למוטוריות תפקיד מכריע. התנועה יוצרת 

אישי. באמצעות התנועה התינוק "בוחר" את - צורות.ומעצבת את מיקום הגוף במרחב הפיסי ובמרחב הבין
  (כלומר גופים אחרים)  מידת הקרבה או הריחוק בינו (כלומר בין גופו) לבין האחר

  החקיתהפוטנציאל הכפול של מערך המעטפת 

הערה:  ראוי לזכור שלא רק לתינוק יש מערכת מוטורית. גם הבוגרים ההוריים מופלים בו באמצעות המערכת 
המוטורית שלהם: כל הפעולות הבסיסיות של הורות, כמו הרמה, השכבה, רחיצה החתלה האכלה וגם מושגי 

-ם כמו החזקה, טיפול (ויניקוט) מתבצעים באמצעות המערכת המוטורית ולא רק על ידי קשרמפתח תיאורטיי
  מתנועה של עור בעור. המלים "לגעת", ו"מגע" קשורות בשורש "להגיע", כלומר לנוע לקראת האובייקט.- מנותק

, לגונן חקית טמון פוטנציאל כפול: תפקידה של המעטפת הוא להזין את התינוק- במערך המעטפת ההורית
עליו, לספק את צרכיו, לעזור לו לווסת גירויים ולספק לו עוגנים של משמעות. הורות מזינה הופכת את 
חווית המעטפת הראשונית לחוויה מחזקת, מגוננת ומעשירה. התייחסות אמפתית של המעטפת ההורית מספקת 

רגשי". - ית של "עור מוטורילתינוק "עור הורי" שתכונותיו יופנמו אחר כך בדימוי הגוף ובמעטפת עצמ
  בעצם כוחה של המעטפת להזין ולטפח טמון גם הפוטנציאל להזיק, כי התינוק תלוי בה לגמרי. 

בגלל התלות המוחלטת של התינוק כל שיבוש עלול להיות פוגעני והרסני. המעטפת ההורית יכולה להיות 
) או נוטשת, תומכת (תמיכה בגוף ממש!) מזינה או מרעיבה, גמישה או נוקשה, מחזיקה (החזקה גופנית ממש!
במעטפת אין אופציה ממשית של בריחה או ומגוננת או כופה עצמה ורודפת, חונכת או חונקת, או מבלבלת. 

לטוב ולרע. נוסף לכך, כדרכם של איתותים גופניים, האיתותים  ,מפלט מן ההורותבה שום . אין לחימה
יכוי שהתינוק יובן מותנה ביכולת של הדמויות ההוריות לפענח הללו יכולים להתפרש ביותר מאופן אחד והס
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את איתותיו. כמו כן הוא מותנה בכך, שעולם הנורמות והערכים לא יעמוד בסתירה לצורכי ההתפתחות של 
  התינוק ולא יכפה עליו דרישות שגופו הבלתי בשל ונפשו הרכה אינם יכולים למלאן.

  )Attachmentן משימת ההיקשרות (מתאמים בין גוף התינוק ותנועותיו לבי

  בראשית היה הכיפוף

חיקית (ראה להלן) - בהכללה ניתן לומר שהגוף הינקותי ותנועותיו מותאמים למבנה של המעטפת ההורית

גליות, דומיננטיות של היצמדות -מעוגלותהן מעטפת בהתנועה  איכויות. )Attachment( ולצורך בהיקשרות

ההיתאמות   –אישי - ת. בכך הוא משרת את ארכיטיפ הקשר הגופני הביןתלכידי-גווית והפעלה כוללנית
  .)Moldingרגשית (- הגופנית

כאשר אנו מתבוננים בתינוק המוחזק על ידי מבוגר אוהב יש לנו הרושם, ששני הגופים, הגדול והקטן, 
התרפקות מתמזגים לגוף אחד, שכולו קווים מעוגלים רכים מותאמים אלה לאלה ומשתלבים אלה באלה. ה

הזאת, שבה גוף התינוק וגוף ההורה מתאימים את עצמם זה לזה, היא צורת הקשר הגופנית הראשונית. 
תנועתי שיאפשר זאת. המנגנון של -היתאמות כזאת חייבת להיות דינמית, ולכן חייב להיות מנגנון גופני

שינויים ומודולציות במיצב.  כיפוף~יישור במפרקים חיוני כל כך, כי הוא המנגנון הגופני הבסיסי ליצירת
גם התינוק וגם  יםבאמצעות המנגנון של כיפוף~יישור, המתאפשר הודות למבנה המפרקי של הגפיים, יכול

  ההורה להתאים את גופו לשינויים בגוף האחר. 

היתאמות גופנית נוצרת על ידי כפיפות מתונות של מפרקי הגפיים, ברמת מתח שרירי נמוך, הן אצל 
ן אצל ההורה (המילה "התרפקות" מתייחסת למילים "מפרק" ו"מרפק"). התעגלות הגוף התינוקי, התינוק וה

באמצעות מנגנון הכפיפה של הגפיים, מאפשר לו להיות מוכל בתוך הגוף ההורי, שגם הוא מתאים את עצמו 
יים להופיע לגופיות ההדדית. רק ברגעים של עוררות ריגושית חזקה או במקרים של הפרעות אורגניות עשו

להיתאם , אצל התינוק מצבי יישור מתמשך של הגפיים ברמת מתח גבוה, שאינו מאפשר לגופו להתעגל
  ולהיות מוכל על ידי הגוף ההורי.

במצבים של קשר . הפעלת יתר של קוטב היישור אצל התינוק עלולה לעורר תחושה של דחייה בלב ההורה
יישור מוקצן ק את הגוף האחר. הופעת יוהידיים דוחק ומרח ומגע גופני קרוב, יישור של הגב או הרגליים

בשלב החקי המוקדם, עלולה להיות אות מדאיג להימצאות של פתולוגיה ראשונית וגם לתרום להתהוותן של 
  הפרעות בקשר עם ההורים המוצאים את עצמם בלתי מתוגמלים.

ההתפתחותי לעומת מנגנון היישור יתכן, שזו הסיבה לכך שמנגנון הכיפוף זוכה למקדמה של זמן ברצף 
משלים לו. בחדשי ההריון האחרונים, כאשר המקום ברחם הולך וצר, חייבים כל המפרקים להתכופף - המנוגד

לתנוחה העוברית. לפי ההנחה לעיל יש לתנוחה העוברית הזאת תפקיד עתידי חיוני: לתת קדימות 
ק בתקשורת הגופנית הראשונית, בתוך החק התפתחותית ולחזק את קוטב הכיפוף, כדי שישמש את התינו

ההורי. כיפוף, מעוגלות ומתח שרירי נמוך יחסית ברוב שעות היממה הם התרומה המוטורית לשורה של 
"מתנות תינוקיות" מולדות, כמו הרכות, הריח, חלקות העור, הקול המיוחד והממדים הזעירים. כל הנראה, 

  התינוק ולחזק את הקשר הרגשי.  תכליתם הביולוגית היא למשוך לב ההורה אל

כמובן, אין פירוש הדבר שהכיפוף הוא מנגנון בלעדי בראשית החיים. מן היום הראשון מופיעים ניצנים של 
יישור ומתחיל התיזמור בין כיפוף ויישור איברים. בימים הראשוניים היישור מופיע ברפלקסים המוטוריים 

  התנועה המכוונת.שהם מעין הכנה ובדיקה ולמנגנונים לקראת 

שהוא  ל"מתנות" האחרות מיוחד, בהשוואהיש מעמד  יההורעם (הגוף) לקשר  ת מצד התינוקהמוטוריתרומה ל
אם כי לא עשייה פעילה היא בקשר מוטורית שותפות ה. המעניק מבלי משים (החן, הרכות, הריח הטוב)

  . של התינוק מודעת

  בשולי הדברים
- אורים הבאים אינה מכוונת להוריד מחשיבותם של המימדים הרגשייםתנועתי בתי- הדגשת המימד הגופני

מנטליים של הדמויות ההוריות. אדרבא, הכוונה להבליט את ההנחה שחווית המעטפת היא תמיד -התייחסותיים
חיבור של מימדים גופניים, רגשיים ומנטליים, ולכן לא די באנליזות שמתמקדות בהתפתחות הקוגניטיבית של 

  העצמי.
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  חברתי-ערך הקשר המולימ

  היציאה ממרחב החק אל מרחק החוק היא צו "לך לך" ביולוגי 

ולהגיע למערך יחסים מולי. מערך הקשר המולי חקית - חייב להיפרד מן המעטפת ההוריתאנושי  כל תינוק
סים הוא המערך הדומיננטי בקיום האנושי. זה המערך של יחסי פנים אל פנים, אשר מהווה בסיס (גופני) ליח

מן הרגע שילד שולט בגופו במידה מספקת, הוא מוכנס אישיים ולהתנהלות האנושית במרחב החוק. -בין
למרחב חברתי שבו היחסים בינו לבין אחרים הם יחסים מוליים. כך הדבר במשחק, בלימודים, בתפעול 

  אובייקטים ובשיחה בגן, בבית הספר, במשרד ובמכונית. 

הילד כבר עומד על שתי רגלים, מסוגל להחזיק את עמוד השדרה באופן שר מופיע כאהמולי מערך היחסים 
אנכי ומתייצב מול אנשים ואובייקטים. המערך הזה מתפתח בינקות מתוך המערך החקי והופך להיות מערך 

  היחסים הדומיננטי במרחב החברתי ("מרחב החוק"). 

  מן הכיפוף צומח היישור 

בר הגוף הרגשי מהפך של ממש. הוא עובר ממצבי שכיבה על בסיס בשלוש השנים הראשונות של החיים עו
ממצב של גוף אופקי רחב (כל אורך הגו) למצבי עמידה אנכית על הבסיס הצר של כפות הרגליים בלבד ו

הגוף גדל, מתחזק ומאבד לתמיד את האפשרות להיות מוחזק בחק.  .בחק לגוף אנכי נפרד מוחזק-מחובר
  גופים אחרים. מולמערך היחסים המבוסס על התייצבות  נוצרת התשתית המוקדמת של

התהליך הוא תהליך אוניברסלי. נהוג להתייחס אליו בשוויון נפש, כאל דבר מובן מאליו. קשה לשער את 
נפשי הכרוך ביציאה מן החק אל המרחב הפתוח, שצופן -עוצמת החששות והפחדים ואת גודל הוויתור הגופני

אישי, הגוף נדרש לוותר על היציבות - יות. נוסף על השינוי במערך היחסים הביןודאו-בתוכו כל כך הרבה אי
שלוש נעים ללא הרף -המוענקת לו מבחוץ וללמוד לתפקד בתנאי יציבות הבנויה על תנועתיות. בני שנתיים

בשעות הערנות. הם חייבים לייצב את הגוף ולחזק אותו. המשענות החיצוניות לא עומדות לרשותם. הם 
ים למצוא שיווי משקל דינמי, מבוסס על תנועה. בתנועה הבלתי פוסקת, גוף הפעוט מתפתח, מתחזק חייב

  .חוויתי נבדל-מרחב תנועתיובונה לעצמו 

ארכיטיפ התנועה העוצמית מייצג את הרמה הגופנית של תהליך ההיפרדות מן המעטפת ההורית בהכללה, 
. התנועה העוצמית בנויה על שילוב בין הפעלת )Separation-Individuationובניית מרכזי שליטה עצמיים (

  גפיים והפעלת גו. 

  מולי-יחסים חברתיים בנויים על מיצב גוף אנכי 

המושג "יחסים מוליים" מייצג ספקטרום רחב של מצבים גופניים ושלבי התפתחות. מצב המוליות הוא המצב 
יש לו ואריאציות  צבים אנכית זה מול זה.שני גופים נפרדים ני , מצב שבואישיים-המוכר בקשרים הבין

גוף עצמי שמסוגל לבנות עמוד שדרה רבות אבל הגדרתו מבליטה את התכונה הבסיסית המשותפת לכולן: 
שלו מול הזולת. במערך המולי גוף התינוק משתמש -אנכי, לנוע במרחב באופן עצמאי ולהתייצב על רגליו

  ת מול הגופים ההוריים. במערכת השרירים והשלד של עצמו וניצב אנכי

גוף צמוד - במעבר מחקיות למוליות משתנה אופיה של המעטפת ההורית. לא עוד מעטפת גופנית סוגרת ומגע
ברוב שעות היום. במקום זאת, נוכחות המעטפת ההורית באה לידי ביטוי ב"עיטוף" יותר סמלי: בדאגה 

של מסרים. גבולות מרחב התנועה של הילד בהצבת גבולות, במלים ובעטיפות  ,במבטים, בקולותלצרכים, 
  . תנועותיו, קולו, דיבורו ומסריו של ההורהאלא גבולות שנתחמים על ידי  גבולות גוף ההורהאינם עוד 

  תנועה מולית במרחב של חוק חברתי 

כאשר עמוד השדרה יציב ומאפשר החזקה אנכית, כל האברים, שבונים קשר ישיר עם אובייקטים, מכווננים 
הוא המיצב האנכי חב החזיתי שהוא מרחב הקשר: העיניים, הפנים, החזה והידיים, אם יושטו קדימה. למר

חזיתי המבוסס - הקשר החזותי .הביטוי הגופני ליכולת התמודדות עם הכבידה הפיסיקלית ועם הכבידה החקית
  על מיצב אנכי הוא הבסיס לתפקוד במרחב החוק החברתי. 

תנועתי לתהליך שמהלר קראה לו "הלידה הפסיכולוגית". - האנלוג הגופני מולי היא- הולדת הגוף האנכי
  המערך המולי הוא הבסיס לחווית החוסן העצמי והוא הבסיס לתפיסת האחר כנפרד. 
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יחסי חיברות מפותחים אינם יכולים להתפתח לפני היציאה מתוך המעטפת ההורית ולפני בניית עטיפות 
פת התנועה המוטורית. מוליות מסמנת את הנפרדות מן האחר בחוויה מגוננות עצמיות: מעטפת העור ומעט

  הגופנית וגם בתפיסה (אני כסובייקט מול עולם האובייקטים).

גוף עצמי נבדל מגוף האחר וניצב מולו או  :אישיים-המולי הוא המערך המוכר, בקשרים הבין יחסיםמערך ה
  לצדו. 

  פים של ארגון הגוף מתאמים בין שני מערכי הקשר לבין שני הארכיטי

  של הגוף הינקותי פים הארכיטישני 

יפים ארכיטניתן לזהות שני  ומרחב תנועה אישיאישיים -יחסים בין- במקביל לשני הארכיטיפים של מערך
  : יםתנועתי-יםגופני

  גוף העצמי מוחזק בתמיכה מבחוץ ("עגינה חיקית") : הגוף החקי ארכיטיפ ∗

גוף מוחזק מבפנים על ידי  :ת יציאה למרחב החוק המולילקרא  מתאמן-המתעצםפ הגוף ארכיטי ∗
 )groundingהשלד והשרירים של עצמו ("עגינה עוצמית":  

  ארכיטיפ הגוף החקי 

ל אי בשלות מוטורית, הגוף נזקק למשענות חיצוניות של גופים גלב מתרפק.-הגוף החיקי הוא גוף עטוף
 הראשוניאישי -הביןהקשר  מנגנוןהיא היצמדות -. התרפקות)חיקית-בתוך מעטפת הוריתהוריים (עגינה 

  והביטוי הגופני הראשוני של היקשרות.

לקווי המתאר של מעוגלים בהתאמה  הגוף החקי קווי המתאר של. הגוף החיקי הוא גוף כדורי מעוגל, מתמסר
  המעטפת החיקית, או גוף מונח במיצבי שכיבה אופקיים. 

ולתמוך בעצמו נכי את עצמו. הוא אינו מסוגל לבנות עמוד שדרה אהגוף הינקותי אינו בשל מוטורית לשאת 
חקית והיא שתספק לו את צרכיו וגם - על ידי המעטפת ההורית נתמך מבחוץ- מוחזקמתוך עצמו. משקלו 

- ממתח לרגיעה, מרעב לשובע, מתנועה לאל ולעבורלווסת את המנגנונים הפיזיולוגיים של עצמו תעזור לו 
  תנועה. 

 מיננטית היא הפעילות הריתמית של האברים הפנימיים (לב, כלי דם, ריאות, מערכת עיכול)הפעילות הדו
וההפעלה הלא רצונית של השרירים הטבעתיים (פה, עיניים, פי טבעת), שמיקומם בשערים שבין פנים הגוף 

מה והפסקת ופני השטח שלו. הפעילות הזאת נעה בין מחזורים של עירור והפסקת עירור, כיווץ והרפיה, זרי
  זרימה. המעברים הללו נעשים ללא שליטה רצונית, מודעת.

הוא מאופיין בפעילות כוללנית (מעין "עיבוי" במדרגה  בגוף הינקותי יש דרגה מועטה של הבדלה.
התנועתית). כשהוא בוכה הוא מניע את כל גופו וכשהוא יונק הוא מכווץ את כפות ידיו ורגליו כאילו הם 

  כלום. - לא-או- כוללני, לפי העיקרון של הכל-ף מנוהל באופן גושימחוברים לפה. הגו

חיקית (ראה להלן) ולצורך בהיקשרות -תכונות הגוף הינקותי ותנועותיו מותאמים למבנה של המעטפת ההורית
)Attachment .(  

   המתעצם מולי-אנכיהגוף הארכיטיפ 

 באמצעות עמוד שדרה ושרירי גו מפותחים מסוגל למצבים אנכיים מבפנים-עצמו-תומך הגוף המולי הוא גוף

  .גוף בעל יכולת לנוע במרחב, לתפוס מקום במרחב ולבנות לעצמו טווחי השפעה מתרחבים

מתפרצות, אשר מכוננות מרווחים - תכונות הגוף האנכי המתעצם מתפתחות מתבניות של תנועות עוצמתיות
ו הם תנאי הכרחי לא רק לבניית הגוף של אוטונומיה בין גוף העצמי למעטפת ההורית. המרווחים הלל

העצמי וחופש הבחירה העצמית אלא גם להתפתחות התפיסה ויכולת ההסמלה (רק במקום שיש רווח יכולה 
  .לרחף רוח)
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  מרחב התנועה האישי

  מרחב התנועה האישי הולך ונפתח עם הגדילה

ת. מרחב התנועה האישי התפתחות היא גדילה הן של ממדי הגוף, הן של מרחב התנועה וההשפעה העצמי
מתהווה על ידי התנועה של העצמי והלחצים של המעטפת החקית והחברתית. לכן, מרחב התנועה האישי 

  משקף את טווח התעוזה הרגשית של העצמי.

הדרך ההתפתחותית ממרחב החק למרחב החוק עוברת דרך שרשרת מתפתחת של מיצבים. בתרשים להלן, כל 
נפשית. כל מיצב מייצג שלב התפתחות בתפקוד - תנועתית-בהתפתחות הגופניתמיצב מייצג שלב פרדיגמטי 

אישיים. כל המיצבים נשארים חלק ברפרטואר התנועתי של - המוטורי, ובמקביל שלב במערך היחסים הבין
  האדם.

   

  

   

  התנועה האישימרחב שני הארכיטיפים של 

  בהכללה מאוד סכמתית אפשר להבחין בין:

  

מצומצם (בתוך - ב סגורמרח -. מרחב החק 1
  חקית)-המעטפת ההורית

  מרחב פתוח לגוף שנפתח -. מרחב החוק 2
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  אישי ובין אפשרויות הגוף -מתאמים גרעיניים בין תכונות המרחב הבין

  גוף זעיר עטוף –עוטף - חיקית: מרחב מצומצם- גוף עצמי עטוף במעטפת הורית

 תנועתיים-מאפיינים גופניים אישי-תכונות המרחב הבין

  עוטף -סוגר-מרחב מצומצם

או אובייקטים תומכים  תחום על ידי גופים הורייםמרחב 
  (בגדים, מצעים, עריסה)

מרחב נוגע בעור מרחב שבו ערוץ התקשורת העיקרי הוא המגע 
 הצמוד של עור בעור.

 מרחב מגונן מפני הכבידה 
  לגוף התינוק. תמיכות חיצוניותמרחב מספק 

 ם חיצונייםמרחב מסנן גירויי
 בין גוף עצמי לגופים אחרים מרווחים קטנים

 למעטפת הוריתכל התכונות הללו הופכות את מרחב החק 
 מה המשך חלקי לחווית המעטפת ברחם.-שמספקת לזמן

הגבולות והאיכויות נקבעות על פי איכויות התנועה, המגע 
  והמתח של הבוגרים המטפלים.

-רחם רגשיכמעין המעטפת ההורית מתפקדת בראשית החיים 
  , שתפקידו להזין את התינוק ובו בזמן גם לגונן עליו.תנועתי

בגלל כל התכונות הללו התינוק נתון בידי המעטפת לשבט 
  ולחסד. 

במרחב החקי אין לתינוק שום אופציות ממשיות של לחימה או 
   (Fight or Flight)בריחה 

 . זעיר ורךהתינוק מתחיל את חייו כשגופו 
יל את חייו כשמערכת השרירים והשלד אינה בדרגת התינוק מתח
 בשלות מלאה

 .מבפניםעמוד השדרה הינקותי אינו מסוגל לתמוך את הגוף 
  למצבים מעוגלים.התינוק מתחיל את חייו כשגופו נוטה 
  כיפוף אברים.הגוף המעוגל מאופיין במיצבים של 

המיצבים המעוגלים של הגוף משקפים את השלב ההתפתחותי 
  ם שבו מערכת השרירים והשלד טרם הגיעו להבשלה המוקד

המיצבים המעוגלים מותאמים לקווי המתאר של החיק העוטף 
  ולתכונות המיוחדות של המרחב הסגור של המעטפת ההורית.

בגוף המעוגל האברים משוכים רוב הזמן כלפי המרכז, כאילו היו 
  מגוננים על הבטן הרכה.

מותאמות  לות טווח קטן,בתנועות בעהגוף הינקותי מאופיין 
  יחסית של המרחב החיקי.-לגבולות המצומצמים

. יש בו מידה מועטה גושיות ועיבויהגוף הינקותי נמצא במצב של 
 בלבד של הבדלה. האברים נדחסים זה לזה. 
: תנועות היניקה כוללניהתנועות הינקותיות מאופיינות באופן פעולה 

ושמחה שולחות זרמים וגם תנועות של פריקה ריגושית כמו בכי 
  כל הגוף, "מכף רגל ועד ראש".וריטוטים ב

  

  מעטפת נפתח- גוף עצמי גדל ומתעצם: מרחב

 תנועתיים-אפיינים גופניים אישי-תכונות המרחב הבין

  מרחב הולך ונפתח

  מתהווה ומשתנה 

במרחב הנפתח המרווחים בין גוף עצמי לגופים אחרים גדלים 
 והולכים. 

עורי נוספים ערוצי התנועה והקול ועל -עילערוץ התקשורת המג
 אישי.-ידי כך משתנה אופיו של המרחב הבין

 במרחב הנפתח מופיעים צירים מרחביים 

 המרחב הנפתח מזמן הרבה גירויים חיצוניים ואפשרויות חדשות. 
 .המרחב הנפתח צופן בתוכו סיכויים וסיכונים, פיתויים ואיומים.

רחב הנפתח לשדה של כוחות כל התכונות הללו הופכות את המ
 מוטיבציוניים חזקים, לעתים אף סותרים.

במרחב הפתוח נפתחות גם אופציות חדשות לתגובת לחימה או 
   (Fight or Flight)בריחה 

אישיים הופכים להיות יחסים במרחב עם כיוונים -יחסים בין
 מוגדרים ובעלי משמעות.

ות של תנועה רצונות, רגשות ומוטיבציות הופכים להיות אופצי
 במרחב עם כיוונים מוגדרים ובעלי משמעות מוגדרת 

ויסות של מרחק וקרבה לאנשים ועצמים הוא ביטוי למוטיבציות 
  ועמדות רגשיות. 

 גוף עצמי גדל, נפתח, מתחזק בתנועותיו 
תנועות, מצבי גוף וקולות מעניקים לתינוק המתפתח שליטה 

 ם אחרים.מתפתחת בגופו ויכולת לתקשר ולשאת ולתת ע
מערכת השרירים והשלד מתחזקת ומהווה את עמוד השדרה של 

 התפקוד הגופני.
תנועות הגוף מתבססות פחות על הזזות משקל והתפתלויות גו ויותר 

 על הפעלה מבדלת של פרקים ומפרקים.

בצד הכיפוף והמיצבים המעוגלים מופיעים תנועות של יישור אברים 
 ומיצבים אנכיים.
על שתי רגליים הופכת לבסיס התפעול והתקשורת העמידה האנכית 

 אישית. -הבין
היכולת ליישר את הגפיים והמעבר מכיפוף דומיננטי ליישור 

  דומיננטי מסמנים את הבקיעה מן המרחב החיקי. 

תבניות תנועה כאלה אינן יכולות להתפתח באופן מלא ולהתקיים 
 בתוך מעטפת חיקית שאינה מוכנה להיפתח.

השרירים העוטפים אותו נפתח, מתיישר ומגיע לדרגת עמוד השדרה ו
  חיזוק המאפשרת לו לתמוך את הגוף מבפנים.

כוללני וגם -בגוף הפתוח האברים יכולים לנוע גם באופן גושי
 בדרגות שונות של הבדלה 

בין תנועות בעלות טווח קטן, לבין  מתעצם יכול לבחורהגוף ה
  תנועות בעלות טווח גדול. 

  

- מספקת בסיס להבנת מבנים ותהליכים תנועתיים נים של הגרעינים הגופניים בראשית החייםהכרת המאפיי
מודעת של - רגשיים אשר מעצבים את הרמה הלא- ייםתלכידי זיכרון גופניבכי הם רשומים לעד  נפשיים,

  ההתנהגות.
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  החקיתכבידת המעטפת 

  מוטיבציה גרעיניתשל ארכיטיפים שני 

של מוטיבציה רגשית: המוטיבציה משלימים - גרעינים מנוגדיםשני ועתיו הגוף הינקותי צריך לשרת בתנ
. בשלב הראשוני הן לקראת יציאה למרחב החוק תעצםולהלהתקרב ולהתחבר עם האחר והמוטיבציה להתנתק 

ם בין מצבי בגופו ובנפשופועלות בכיוונים מנוגדים וגורמות למצבים של אמביוולנטיות ובלבול. הילד נע 
התנועה הזאת היא הפן הגופני של התמזגות גופנית (התרפקות, חיבוק). לדרגות שונות של נפרדות של 

  בין הרצון להתמזג והרצון להתנתק.התנועה הרגשית 

תקינה נפשית - גופניתבהתפתחות . הניגודיות הזאת מתקיימת באופן כזה או אחר בכל תקופות החיים
אדם ולהיות גורם פעיל ביצירתיות. במקרים של את הלהזין ולהעשיר  ותיכולהמוטיבציות המנוגדות 

התפתחות פתולוגית הניגודים עלולים לגרום פיצול, הנתקה (דיסוציאציה) ותופעות של כפייתיות אובססיבית 
  מלווות בחרדה מציפה.

המעבר מקשר מעטפתי למערכי קשר מוליים אינו מבטל את המוטיבציה המשלימה להיות במגע גופני צמוד 
י העוטף. פעוט בן שנתיים שלוש, המסוגל לעמוד על רגליו וליהנות מן המרחב שנפתח לפניו, עם גוף הור

  חקית, כל עוד ממדי גופו מאפשרים זאת. - חוזר מדי פעם אל המעטפת ההורית

  אחר - הכמיהה הארכיטיפית להרמוניה עצמי

עצמי נפרד מול -מרחב הוא יוצא מתוך המרחב הגופני של ההורים ובונה לעצמו גופו של הילד גדלכאשר 
היחסים מערך גוף התינוק משתנה בממדים וביכולות בעוד שהגוף ההורי אינו משתנה.  מרחב הגוף האחר.

דוחק בהדרגה את מערך היחסים המעטפתי והופך להיות מערך  ,של גוף עצמי מול גוף אחרזה השניוני, 
יות. או אז ננעלים שערי המעטפת הפיסית היחסים הבלעדי, כאשר ממדי הגוף והשליטה בגוף מגיעים לשוויונ

, אם כי משהו מטעם החוויה המעטפתית חוזר אלינו לחזור באופן מלא למערך המעטפתיומתבטלת האפשרות 
אבל גם לאחר היציאה מן המעטפת החקית, הגוף שומר רשמים  באופן חלקי בחיבוק, בליטוף וביחסי מין.

 ריים. מוטו-וזכרונות בתוך תלכידי זיכרון רגשיים

- שלא-בלעדיותפרידה מחוויה של - טעםגם נמנעת ומשמחת ככל שתהיה, יש בה - היציאה מן החק, בלתי
עוצמה - הגעגוע לחק כמייצג חוויה ארכיטיפית של עיטוף והרמוניה נשמר בנו כמוקד רגשי בעל. תחזור

 החווימייצג שמור בנו לתמיד כ המעטפתנפשית. זכרון -שפועל כ"מושך רגשי סמוי" במערכת הגופנית
  ממשית של היות עטוף שממשיכה לפעום בלא מודע גם לאחר שהמעטפת הממשית נפתחה, התפרקה ונעלמה.

מוחזק בבטחה על ידי , רך- פלסטי ,ממדים- זעירהגוף הבוגר לא יוכל לעולם לשוב ולהיות גוף תינוקי, 
בזכות הזיכרון. בין הזמנים ב הלוך ושו גופים הוריים גדולים ממנו בהרבה. לעומת זאת, הנפש יכולה לנוע

מתוך התייחסות פועל ו נמצא בתנועה מתמדת בין הווה לעבר ולעתיד ,כמו התודעה, הגוףבזכות הזיכרון גם 
  . מן העבר רשמים מצד שני התייחסות לשרידיהווה וכיוונית: מצד אחד התייחסות ל- דו

  ביטויים גופניים של געגוע לחק

מתוכו תבניות ואיכויות של תנועות מתקופות  להוציאתנהגות של הגוף ועל הההכמיהה לחק יכולה להשפיע 
-הגעגוע למעטפת בא לידי ביטוי במצבי גוף רכים קוגניטיביים.-גיל מוקדמות, לרבות השלבים הקדם

מילים (כמו בשלב החקי) יכולה להופיע כמשאלה להבנה ללא מלים, - נשענים. הכמיהה לקשר ללא-מתמסרים
  "שיחזיקו אותי, שיניעו אותי, שיניעו את אברי". –וכגעגוע לתנועה פסיבית  כהיקסמות ממבטים,

  יש מקרים שבהם הגעגוע נחווה כתחושה חזקה באבר מסוים: חולשה, חום, קור, צמרמורת, רצון לחבק. 

במקרים רבים הגעגוע מעורר את תגובת ההיפוך: התקשות הגוף, זקיפות יתר והימנעות מכל מצבי גוף 
  ו מצבים מעוררי תחושת חולשה.מעוגלים א

בגעגוע לחווית המעטפת החקית ובעוצמת חותמו של החק טמון השורש של הרבה תופעות נפשיות: מוטיב גן 
העדן האבוד, פגיעות נרקיסיות, כמיהה להתמזגות בגוף ולב ונפש, קיבוע, תסוגה, היצמדות לבלבול 

כדי לקיים מצב נפשי כפי שהיה באותה  - קטן"  קוגניטיבי ("אני לא יודע", "אני לא מבין", "אני עוד
  תקופה רחוקה).

  הגעגוע לחק מופיע גם באומנות. דוגמא מובהקת לכך הוא הציור של מודליאני 
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  בשולי הדברים
מתכונת הגוף האנושי ובמיוחד המבנה המפרקי של הגפיים מאפשרים ליצור תחליפים למעטפת ההורית על 

מכונסים. הידיים האנושיות יכולות לעטוף את הרגלים וחלקים -בים מעוגליםידי קירוב הגפיים אל הגו למצ
מהגו ועל ידי כך לגונן על עצמי. לעיטוף הזה יש גם תפקיד רגשי. המתכונת הגופנית מאפשרת לאדם ליצור 
מו לעצמו בעזרת תנועות ומיצבים מעין "עור תנועתי", או "מעטפת תנועתית". על ידי כך, הוא יכול ליצור לעצ

  באופן חלקי מעטפת חליפית למעטפת ההורית של ראשית החיים. 

בחיבוק, בליטוף וביחסי  , כולנו יכולים להמשיך לחוות באופן חלקי את טעם ההתמזגות הראשוניתבאופן חלקיוכך, 
  , וגם בהתכנסות למצבים של ליטוף עצמי ועיטוף עצמי. מין

          

ברמיזות גופניות כאשר אדם נמנע בעקביות מלפנות לכיוון מסוים במרחב הטיפולי הכמיהה למעטפת מופיעה 
מסוכן) ובאופנים שאדם מחזיק את גופו (המיצב האישי): - מאיים- או מהושטת יד לכיוון מסוים (הנתפס כאסור

מצומצמים האופייניים למערך המעטפת החקית. בין -יש אנשים שגופם משמר את קווי המתאר המעוגלים
ע מתמשך למעטפת ובין שהוא מייצג חשש מתפיסת מקום (לעולם אין פירוש אחד פשוט), שהגוף מייצג געגו

  לעין היא קשיים במימוש פוטנציאל העוצמה האישית. - התוצאה הגלויה

  בשולי הדברים
עקבות הקשר המעטפתי ניכרים בשירה, בספרות, באמנות וגם במשאלות לב, בפנטזיות ובהפרעות נפשיות. 

  הספר "שבעה": הנה קטע נוסף מתוך

מתוך זרועותי וגווי מדהים אותי זיכרון של עור מתחכך, מתחבק: כשפורשים את כיסוי המיטה על הרווח שבין 
השולחן למיטה מחשיכה בחדר מערה צפופה. בתוך המערה מתחבט ילד, נדחק, מסתובב מצד לצד, פרפר 

להיות - , הרבה יותר שלם להיות לאהמנסה לשוב ולהיות גולם. הרבה יותר בטוח, הרבה יותר חזק, מחובק
  )143(עמ'  בחושך הזה.
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דרכו של תינוק ממרחב המעטפת החקית למרחב החוק החברתי משתקפת 
  בהתפתחות אברי הגוף ובהתמודדות עם כוחות הכבידה

  

  בשולי הדברים
  חקית לשיח הפסיכולוגי-מה מוסיף מושג המעטפת ההורית 

פרדיגמות אינו עומד בסתירה ל ,ראשוניאישי ה-ביןמרחב הה כמייצג את "חקית- הוריתמעטפת המושג "
הפסיכואנליטיות. כל התורות הפסיכולוגיות והפסיכואנליטיות מייחסות חשיבות רבה לתקופה  ההתפתחותיות

מי שמקבל את הנחת היסוד, שבשלב הינקותי טמונים הגרעינים הראשונים של מבנה המוקדמת בהתפתחות. 
הזה בשלב ת שפת התנועה הרגשית כי גם את חיי הגוף ואבאופן יותר מדויק ת לחקור הגוף והנפש, חייב לנסו

זוהי שפת הקשר הבלעדית. מתוך הערכת החשיבות של הפנמות וייצוגים נפשיים, עולה החשיבות של 
  היחסים הגופניים הראשוניים, המספקים את אבני הבניין לתהליכי ההפנמה ולמבנים הנפשיים. 

-("עולם בין ים לתיאור היחסים של התינוק עם סביבתו והייצוגים הפנימיים של יחסים אלההמונחים המקובל
גופני של התינוק ואת העובדה, - מטשטשים את המוקד החוויתי )"עצמי מול אחר", "יחסי אובייקט"אישי", 
ניים. היחסים השניו- הקשר הראשוני שוררים תנאי הדדיות גופנית ייחודיים, שונים מכל מערכי-שבמערך

נפשית עוברת דרך שני ארכיטיפים שונים של - מנקודת ההתהוות של העצמי הינקותי התפתחות גופנית
מציאות גופנית ולא דרך מציאות אחת מתמשכת. דומה הדבר למתמטיקאי, שמנסה לפתור בעיות עם שני 

  נעלמים על ידי הצבת משוואות עם נעלם אחד בלבד. 

) ורבים אחרים מתמקדים במבנים נפשיים Anzieu)   אנזיה  (Sternסטרן ( ,Klein(, קליין (Winnicott)ויניקוט (
  . הם מסמנים גם חוויות גופניות. הם לא רק הגדרות מופשטותפסיכואנליטיים מושגים וייצוגים נפשיים. לגבי, 

  להלן דוגמאות ספורות.

אשית החיים המרחב חקית. בר-המושג "מרחב פוטנציאלי" קשור ישירות למושג המעטפת ההורית. 1
המעטפתי חקי מצומצם מאוד ומגביל את חופש התנועה. במרוצת החודשים הבאים, במקביל להתפתחות 

רגשית של התינוק, המרחב המעטפתי אמור להיפתח ככל שהמערכת המוטורית מבשילה ותנועות - הגופני
גם ברמה של תפיסת עצמי התינוק גדלות בטווח ובעוצמה. השינויים מתרחשים לא רק ברמה הגופנית אלא 

ותפיסת האחר. הגדרת המעטפת החקית כמרחב הראשוני של התינוק אינה סותרת אלא חופפת את כל 
  הפרמטרים של המרחב הפוטנציאלי והמרחב המעברי, כפי שויניקוט הגדיר זאת. 

ים בחשבון ", "התמזגות", מקבלים משמעות עמוקה יותר כאשר מביאעצמי-זולת" יאנייםקוהוטם המושגי. ה2
גוף התינוק מצוי במצב של "התמזגות" ממשית עם גוף ההורה. במצב כזה יש את העובדה שבראשית החיים 

גורל. קוהוט משווה את חווית המחוברות המוקדמת לחווית - לאמפתיה או לכשל אמפתי משמעות של כוח
. התיאור הזה מתיישב עצמי"-האחר כחלק מגוף העצמי. המושג שהשתמש בו לתיאור היחס הזה הוא "זולת

עצמי" -עם תכונות מערך היחסים החקי. בדגם הבינרי לכל פוטנציאל יש שני קצוות. לכן במקביל למושג "זולת
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זולת", שבו ההורה חווה את התינוק כחלק מגופו שלו. ההוספה הזאת מדגישה - נכון להוסיף את המושג "עצמי
  את כוחם של כשלים אמפתיים מצד ההורים.

מעמיד במרכז פסיכולוגית העצמי השקפה חדשה על מושג הנרקיסיזם. החידוש הוא בכך שאינו . קוהוט 3
רואה את הנרקיסיזם כשלילי מעיקרו. אדרבא, זה כוח ביולוגי גרעיני שיכול להתפתח לטוב או לרע. חווית 

ללא שום הוא נמצא שם לבדו, מעטפת והתינוק נמצא במרכז הבפועל": -המעטפת היא חוויה של "נרקיסיזם
בשלב המעטפת יש לה  -התחושה הנרקיסיסטית שכל העולם סובב סביבו וכל העולם מאוהב בו מתחרים. 

  סימוכין גופניים.

. המושג "מעטפת מושג ה"שריון המגונן" (מסוד קהאן). במובנים מסוימים מושג המעטפת החקית מקביל ל4
, גוף האם או האב מעטפת החקיתבשלב ה חקית" מתייחס לממשות גופנית ולא רק לתפקוד מופשט.-הורית

  . מגונן "מנטלי -גופנישריון , כלומר "א לא רק דימוי אלא ממשות גופניתיהמגוננת, שיוצר מעטפת הורית חקית 

. המושג של גוף עצמי עטוף בתוך המעטפת ההורית חופף במידה רבה למושגים "מכל" ו"מוכל" של ביון, אך 5
סמבוליים שביון מדבר עליהם. המעטפת החקית -נועתי למימדים המנטלייםת- הוא מוסיף את המימד הגופני

חקית בא להדגיש את החשיבות של המכל -ודם ולא רק מטפורה. מושג המעטפת ההורית-היא מכל בשר
נפשית שלו - הממשי, שבשלב הינקות נותן לתינוק מרחב מזין ומאפשר, בשלב שבו המערכת הגופנית-הפיסי

  טונומי. אינה בשלה לתפקוד או

-השפה העברית מבליטה את הקשר בין שלב היחסים הראשוני לשלבים הבוגרים על ידי שימוש מודולרי בשורש ח
וללא חוקים והגבלות מצד  ק, המציין מצד אחד את החק, שהוא המקום הפיסי של חסות הורית ללא תנאים

ה ביותר של כללים ותנאים החוק, שהוא המעטפת הרחב בהדרגה מרחב החברה. מתוך המקום הזה מתפתח 
  אישי.- לשמירת הקיום הבין

   

נפשית ולמעבר ממרחב החק - ט. תרומת המוטוריות להתפתחות הגופנית
  למרחב החוק

 

Since the self should be established on very stable neural coordinates, I believe the sources of 
primary process core-consciousness are intertwined more intimately with intrinsic motor than 
with exteroceptively driven sensory processes within the brain. This is not to deny the 
importance of afferent and reafferent processes converging at the core of the self (e.g. Sheets-
Johnstone, 1998), but to bring to the forefront of discussion the potentially essential role of 
central motor processes in anchoring the periconscious substrates of consciousness. (p115) 

Panksepp J.  The Periconscious Substrates of Consciousness, Affective States and the 
Evolutionary Origins of the Self  

המוטוריות, ובמיוחד המוטוריות של מערכת  .למוטוריות תפקיד התפתחותי מובהק בשנות החיים הראשונות
ובו בזמן גם משפיעה על היווצרותם של מסלולים עצביים במוח.  בונה ומחזקת את השרירים והשלדהשלד, 

) מקום מרכזי לתנועה. הוא מביא תוצאות 1988(עברית ) מייחד בספרו "המוח"  Restakריצארד רסטק (
  מחקרים, שמאירים את חשיבות התנועה בהתפתחות. בגלל חשיבותם לענייננו אצטט בהרחבה:

נורמליות. מכאן - "אם מעוורים קוף עם לידתו ומאפשרים לו לגדול בחברת אמו הוא לא יפתח תנועות אב
מתנועה לצורך עיצוב דפוסי התנהגות בריאים והימנעות  שגרייה חזותית היא, ככל הנראה, פחות חשובה

  מתופעות כגון התנדנדות! זה נכון גם לגבי תינוקות אנוש."

בעקבות המחקרים האלה החלו חוקרים לחפש רמזים נוספים על חשיבות התנועה והמגע להתפתחות תקינה 
  של המוח. חלק מן הממצאים היו:

ד הברור ביותר בהתפתחות הנפשית והחברתית התקינה של התינוק". "נשיאת התינוק והחזקתו הם הגורם היחי
- ד"ר פ. פדרסן השווה את השפעת הגרייה החזותית, השמיעתית והתנועה על התפתחותו המנטלית והפסיכו

מתגובתיות חברתית ועד קביעות אובייקט. נמצא מתאם חיובי בין  –משתנים  6מוטורית של התינוק. נבדקו 
  ות. ורק בין אחד מהם לבין ראייה ושמיעה."כולם לבין תנועתי

מהנבדקים שקביעת ראשם בסד גרמה "לחוסר יעילות אינטלקטואלית,  85%"בניסיונות באוניברסיטה דיווחו 
  למחשבות שונות, לתגובות רגשיות מופרכות ולתחושות גופניות משונות".

שהתבטאו בתנועתיות יתר "אצל תינוקות בבתי חולים שתנועתם הוגבלה הופיעו הפרעות רגשיות 
  ובהתפרצויות זעם ואלימות." 
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"אצל מבוגרים, בדומה לתינוקות, חוסר תנועה בלבד, שאינו מלווה בהגבלת הראייה והשמיעה, עלול לגרום 
  לחוויות נפשיות לא נורמליות, הפרעה בהתנהגות ובמקרים רבים גם לאלימות."

מוטוריות", הנהוג בשיח הפסיכולוגי  מטשטש -ות סנסוהשימוש במונחים הכוללניים "מוטוריות"  ו"אופרצי
את העובדה שיש סוגים רבים של מוטוריות ולכל סוג תפקיד משלו וזמן התפתחותי משלו. בפרק זה אתמקד 

  בעיקר במוטוריות של מערכת השלד והחיבורים בינה לבין מערכי הקשר.

  תנועה עוצמית היא בסיס החוסן של העצמי

מעטפת ליחסי עצמי מול אחרים ולפיתוח החוסן -א תנאי חיוני למעבר מיחסי עצמיהי עוצמיתתנועתיות 
תנועה עוצמית היא גיוס כוח, הגברת עוצמה, שימוש בידיים וברגליים להפקת תנועות שיוצאות העצמי. 

קשור הזווית של המערכת המוטורית, תהליך האינדיבידואציה  אישי.  מן-מגבולות הגוף אל המרחב הבין
גוף  גוף אנכי הוא גוף ששריריו התחזקו והוא מסוגל להתמודד עם כוח הכבידה.. המיצב האנכיבניית ך של בתהלי

אנכי אינו תלוי בתמיכה של הזולת. המיצב האנכי מאפשר לתינוק ליצור קשרים חדשים עם סביבתו, לראות 
ת את הדרך להשתלב סולל ה העוצמיתאת העולם ואת האנשים שסביבו מזוויות חדשות. האנכיות והתנוע

  בחברה האנושית על בסיס של אוטונומיה עצמית. 

אבל נוספות אפשרויות חדשות. מבחינת התנועה המוטורית, תהליך  תנועה בתהליך הגדילה לא נוספים אברי
הגדילה מציע פוטנציאל עצום של הרחבה ושכלול. הנפרדות הגופנית מושגת הרבה לפי הנפרדות הרגשית. 

עניקה לילד הזדמנויות לאימונים ולמידה ויוצרת את התחושה של חוסן עצמי, שאינו תלוי תנועה עוצמית מ
  בזולת. 

  התנועה העוצמית דוחפת ליציאה מן החק

מעטפת ליחסי עצמי מול אחרים ולפיתוח החוסן - התנועתיות המוטורית היא תנאי חיוני למעבר מיחסי עצמי
הורית. תבניות התנועה בכל שלב מותאמות לרמת העצמי. יש לראות בה חלק הכרחי משלים להזנה ה

מוטורית. בתהליך הבקיעה מן המעטפת החקית למערכי קשר מולי ולאוטונומיה - הבשלות של המערכת הנוירו
גופנית יש חשיבות מיוחדת לתנועה הבליסטית שיש בה כיוון מובהק מן הפנים החוצה (הפרשה, השלכה, 

חזרה להרפיה). כמו כן יש  – מתח מוגבר – תנועה שלם (עירורפריקת ריגושים) ומעירור רגשי למעגל 
  רגשיים במצבים מתגוונים.-חשיבות מיוחדת לאימונים תנועתיים

  למעבר ממערך מעטפתי למערך מוליתרומת התנועה העוצמית של מערכת השלד 

וטוריות במעבר ממערך חקי למערך מולי וממוטוריות ינקותית למוטוריות בוגרת מתחזק תפקידה של המ
  הגסה והתנועה העוצמית. 

), סתעפתבאנלוגיה לדברי הרמב"ם כי "השכל מתעצם במושכליו" (כלומר בפעילותו השכלית המתמשכת ומ
בתנועותיו. בעזרת התנועתיות המוטורית, הוא מעצב את גודל המרחב ומתפתח ניתן לומר כי הגוף מתעצם 

כוח ומשתתף בעיצוב הגבולות בינו לבין המעטפת העצמי על ידי תנועות של יישור גפיים ותנועות של 
  ההורית. כמו כן הוא מתאמן בשכלול הקואורדינציה ובונה את השרירים לקראת המשימות העתידיות.

העוצמית, המוטוריקה הגסה ותבניות התנועה שלב הראשוני של התנועה , בבשנות החיים הראשונות
 לא רק דרך להפעיל את הגוף אלא גם דרך לפרוקה היא מוטוריות גסהבליסטיות שולטות בשפה התנועתית. 

נעשית בהתפרצויות בליסטיות, בעוצמה מוטורית וקולית ובתנועות הפריקה הריגושית הראשונית  :ריגושים
. המלים התנועתיות של שפת הרגשן הקפיצות, ריצות צעקות, השלכות, בעיטות, חבטות,  .מפנים הגוף החוצה

  ועה והתרגשות כה הדוק עד כי אין תנועה שאינה צבועה בצבע רגשי.בשנים הללו הקשר בין תנ

המעבר ההתפתחותי  .למעבר למוטוריקה עדינה כלול הקואורדינציהמוטוריקה גסה היא שלב הכרחי בדרך לש
א תהליך של והרגשי, -ממוטוריות גסה למוטוריות עדינה ומתנועתיות רגשית אימפולסיבית לוויסות מוטורי

מעבר זה מותנה בכך שהזרימה התנועתית לא תיחסם אלא תתועל  נים ממושכים.אימוונות והתנסויות מגו
  ותתעדן בהדרגה.

  התנועה העוצמית משפיעה על כל צירי ההתפתחות

  המעבר ממרחב החק למרחב החוק יוצר שינוי מהותי בחווית גבולות הגוף.  ∗
  את גבולות גוף העצמי העוצמיות מחדדת -המערך המעטפתי מטשטש הבדלה בין עצמי לזולת  ∗
  העוצמיות פורצת גבולות –המערך המעטפתי תוחם גבולות  ∗
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  מבדילה- העוצמיות מפרידה –המערך המעטפתי מחבר  ∗

  המשימה ההתפתחותית במעבר מינקות לבגרות היא משימה פרדוכסלית:

 מתוך תנאי מחוברות גופנית מתפתחת הנפרדות הגופנית ∗
  ות (אומנם חלקית) בתוך מצב התלות הגופנית מתפתחת עצמא ∗
  שדרתית -מתוך תמיכה חיצונית בגוף העצמי מתפתחת היכולת להחזיק את הגוף בתמיכה פנימית ∗
 שליטה רצונית מתפתחות מודעות ורצוניות-מודעות ואי- מתוך אי ∗

 כיפוףתנועה העוצמית מוסיפה למצבים הראשוניים של הבמעברים הללו יש תפקיד מיוחד לתנועה העוצמית. 
יוצר הפרדה גופנית ראשונית בין גוף התינוק וגוף הגפיים ויישור הגו . יישורמצבים ותנועות של  ומעוגלות
. )at arm's length( כל הושטת יד ישרה יוצרת מרווח בין עצמי (כלומר, גופי) ובין אובייקטים אחריםההורה. 

ויות) המשתרעות בין כיפוף כל יישור יד או רגל או גו מרחיב את הטווח של דרגות הביניים (כלומר האפשר
 החווופותח מרווחים בין גוף התינוק לגוף ההורה  כאשר תינוק מיישר את הגו ואת הידים הואלבין יישור. 

בועט, משליך חפצים, תינוק מתפרץ, משתער, הודף, . כאשר אברים נפרדים מגוף ההורהאת אברי גופו כ
היא האמצעי הראשוני לגלות לזולת (ברצון או שלא  הופכים לממשות חוויתית. המוטוריות הגסהגופו  אברי

  ברצון) כוונות, רצונות ורחשי לב.

  תנועה עוצמית ומשוב

  ) מבחין בין שלושה סוגי חוויה מוטורית בגיל ינקות: Stern 1985דניאל סטרן (

האם מניעה את גוף התינוק (הנעה מבחוץ). התינוק אינו חש שהוא משפיע ואינו מקבל משוב  ∗
  ישיר

ינוק פועל על גוף האם. התינוק חש שהוא עושה משהו אך אינו יודע מה השפעתו. (משוב הת ∗
  לא ברור)

 התינוק מניע את גופו ומקבל משוב מיידי מגופו (בעקיפין גם מהסביבה) ∗

  נפשו. -לטענתו, הסוג השלישי תורם תרומה ייחודית להיווצרות תחושת עצמי אוטונומי בעל שליטה בגופו

ה, בשני סוגי החוויה הראשונים שולטות תבניות התנועה החקית. בסוג השלישי בולט יותר במונחי הפרדיגמ
  גרעין התנועה העוצמית.

 .יחסים בין אברים בתוך הגוף ובין הגוף והסביבה ותמשנ ות הגוףתנועהתנועה העוצמית יוצרת פרספקטיבה. 
רת שינויי פרספקטיבה ושינויי יחסים, התנועתיות יוצ ;של זמן ומרחבתבנית מוחשית כל רצף תנועתי מכונן 

  המאפשרים לבנות עוגנים לסכמות קוגניטיביות ראשוניות. 

  בשולי הדברים

מוטוריות", אשר מכוננות את התשתית התפיסתית -פיאז'ה מתייחס למוטוריות כחלק מן ה"אופרציות הסנסו
ילד חייב לעבור בשנות החיים משוכה התפתחותית, שכל  היא פיאז'ה המוטוריות  לפי .לתפיסה הסימבולית

בתפיסה כזאת נעדרת ההבנה הראשונות ולהשאירה מאחוריו בדרך אל הקוגניציה המופשטת ואל המילוליות. 
שהגוף ותנועותיו, כמו כל מערכות האורגניזם השלם, מכילים פוטנציאל אדיר להשתכללות ועידון. השלבים 

מפולסיביות וקשיי ויסות, נתפסים כעצם המהות של הראשוניים של המוטוריות הרגשית, המתאפיינים באי
הפעלת עמוד השדרה והגפיים  אינן זוכות להתייחסות ולמימוש. של חיי הגוףוכל אפשרויות השכלול המוטוריות 

  מודעת. -עוברת שלבי התפתחות מהפעלה אקראית, בלתי רצונית להפעלה רצונית

  על הסכנה הטמונה בחסך תנועה 

ל רוברט הית, מאוניברסיטת טוליין, ניו אורלינס, אשר ניסח תיאוריה על המוח רסטק מביא מדבריו ש
  והרגשות:

"כל מערכת מוחית (זו של הנאה וזו של כאב) מסוגלת לגבור על האחרת או לעכב פעילותה, כפי שמוכיחים 
נה. תחושות ניסויי גרייה חשמלית של מרכז הכאב או העונג. גריית אזורי הכאב מוחקת את ביטויי המצב המה

קשר בין הנאה ותחושות אי נעימות פועלות ככל הנראה כמו שני קצוות מנוגדים של נדנדה...ממצאי הית גילו 
  ." ולהלן: המרכזים האמוציונאליים במוח ובין הצרבלום

"[מחקרים אלה] תומכים בתצפיות פרסקוט על קשר בין גירויי תנועה בגיל צעיר ורמת האלימות בגיל מבוגר. 
ביולוגית על מקורות האלימות האנושית, -פרסקוט סיפקו ממצאים אלה בסיס ראשוני לתיאוריה פסיכו לדעת

שבין גורמיה עלול להיות נזק מתמיד למרכזי ההנאה, כתוצאה מחסך אימהי בגיל מוקדם. אצל תינוק שאינו 
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ניתן לתמצת זאת זוכה בתנועה וקרבה גופנית לא יתפתחו המסלולים המוחיים המשתתפים בתחושת ההנאה. 
  בטענה שאנשים אלה סובלים ברמת תאי העצב מעצירת ההתפתחות של מערכת ההנאה שלהם."

  חברתית -הוריתהשפעת המעטפת ה

קשובות לצורכי האוטונומיה של הילד ונפתחות בהדרגה ויש שנאחזות בתינוק ואינן היש מעטפות הוריות 
עטפת הורית אמפתית, החוויה הבסיסית של אמון משחררות אותו לדרך ההיפרדות. כאשר התינוק גדל במ

ונינוחות יאפשרו לארכיטיפ העוצמי (יישור גו וגפיים והפעלת כוח) להתפתח במלוא הפוטנציאל שלו. לעומת 
זאת, כאשר המעטפת ההורית אדישה או פוצעת, חוויות החרדה והסבל עלולות לחזק באופן חד קוטבי את 

  כיווץ הגנתיים.התבניות הראשוניות של התכנסות ו

האיכויות ה"בליסטיות" של תבניות התנועה הראשוניות, תבניות שיש בהן פריצה של כוח ופריצה של 
תגובת  עלולה לגרוםנמצאות בסיכון גבוה של דיכוי מצד המעטפת. העוצמה המושקעת בבליסטיות  ,גבולות

  דיכוי חזקה במקום ויסות ותיעול הדרגתי מצד המעטפת.

הזדמנויות תנועה, או דיכוי התנועה הבליסטית עשויים לגרום נזקים גופניים ונפשיים. הם תנאים של העדר 
מצמצמים את גבולות המרחב העצמי, מדלדלים את תחושת השליטה והכוח ומחבלים בהיווצרות דימוי גוף 

י לפרוש "לא נתנה אהבתך ל: כדבריו הנוגעים ללב של איציק מנגר בשיר על העץ הבודד ודימוי עצמי תקין.
  .כנפיים"

  

  י. השורש הכפול של שפת התנועה הרגשית

  משני גרעינים מוטוריים ארכיטיפיים לסגנונות תנועה אישיים 

בדיאלוגים הראשוניים בין התינוק והבוגרים ההוריים מתפתחת שפת התנועה הרגשית. היחסים הגופניים 
רגשית, בעלת מורפולוגיה, -ר תנועתיתהמוקדמים והפרשנויות הרגשיות שנלוות אליהם מתלכדים לשפת קש

תחביר וסמנטיקה, שמייצגים את המצב החקי הראשוני. יסודותיה של "שפת התנועה החקית" נעוצים 
בגרעינים פוטנציאלים ביולוגיים. אבל מתוכם כל תינוק מפתח סגנון תנועה רגשית משלו, בהשפעת הנסיבות 

  התנועה האישית מתרחשת בתוך המעטפת.  האוטוביוגרפיות שלו. תחילת התפתחותו של סגנון

הקשר הארכיטיפיים, אפשר לזהות יחסים מתכונת הגוף מכילה שני גרעינים - בהתאמה לכל אחד ממערכי
  ראשוניים של מוטוריות התייחסותית:

  גרעין התנועה המתרפקת, שמאפיין את השלב החקי ∗
  גרעין התנועה המתעצמת ובונה מצבי אנכיות ומוליות ∗

  ייצג איכויות תנועה אוניברסליות, שמהן מתפתחות התבניות האישיות. כל גרעין מ

  . גרעין ההתרפקות החקית1

עם המעטפת  תהיא לשמור על מחוברות הרמוני המשימה הגרעינית של התינוקחקי, - במערך הקשר המעטפתי
  . )היתאמות( ולהתאים את קווי גופו לקווי הגוף ההורי ההורית

מערכת השלד אינה אחראית (אף לא בשלה) לספק  , כאשרומעוגלותכיפוף מצבי ס על גרעין התנועה החקית מבוס
הפעילות המוטורית המוקדמת ביותר נמצאת בחיתוליה (תרתי משמע). רוב התנועות הן .  לגוף תמיכה מבפנים

 עלהתנועה פועלת תנועות פרכוס, קצרות טווח ואינן פורצות אל מחוץ למרחב המצומצם של החיק ההורי. 
תחושת שלמות בסיסית . הכוללנות הזאת נותנת "הכל או לא כלום" -פי העיקרון של גושיות כוללנית 

תזוזות . בהכללה, הדיבור התנועתי בשלב זה מתבסס על במעטפת ההורית בגוף העצמי העטוף("הרמוניה") 
הבסיסיות של  "ליםימ"התקרבות, כיווץ והרפיה, כיפוף ויישור הם ה-הטיות משקל לצורך התרחקות. של הגו
  התנועתי הראשוני.הדיבור 

  רגשית  - אישי, שבא לידי ביטוי בהיתאמות הגופנית- את הקשר הגופני הבין ותמשרת כל האיכויות הללו
)Molding) וברמה הגופנית של היקשרות (Attachment.(  
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  המולית-. גרעין ההתעצמות האנכית2

ובניית  ההיפרדות מן המעטפת ההורית משימת היא קשר,, בצד משימת ההמשימה הבסיסיתבמערך הקשר המולי 
 להתאמןועל מנת לבנות מיצב אנכי תחזק לשם כך הגוף צריך לה ).Separation-Individuation( תשליטה עצמי

ואומנם, בצד גרעין התנועה החקית מצויד התינוק בפוטנציאל מולד של לקראת ההיפרדות והאינדיבידואציה. 
מתחיל להופיע לקראת החודש השישי ומתפתח בהדרגה לכיוון של התנועה העוצמית  תנועה עוצמית. גרעין

הגברת עוצמה, תנועות בליסטיות (בעיקר של הגפיים והקול) ושכלול היכולת לקיים שיווי משקל עצמי. 
מוטוריקה גסה ותנועה גרעין התנועה המולית מאופיין בהתחזקות מערכת השלד והשרירים ובשימוש נרחב ב

התנועה הבליסטית מתאפיינת באימפולסיביות, פריצה מגבולות הגוף אל המרחב ועוצמה חזקה. התנועות טית. בליס
  הבליסטיות הן מרכיב מרכזי בחוויה הרגשית ובשפת הרגשות הראשונית.

  גרעין התנועה המולית מכוון להפעלה של עמוד השדרה והגפיים ובנייה הדרגתית של מיצבים אנכיים. 

 האישי  רחבמהכדי להרחיב את , השדרה והגפיים הכרחית כדי להתמודד עם הכבידההפעלת עמוד 
  על גבי בסיס עצמי יעיל (עגינה).עוצמה בכדי לפעול ), הקינספירה(

הפעלת עמוד השדרה והגפיים תורמת להתפתחות התפיסה של יחסים במרחב ובזמן כי היא יוצרת מצבים 
 .בוואינטראקציות בין הגוף והאובייקטים סבי

ברור שההשגים הללו לא באים לכלל ביטוי מייד עם הבצבוצים הראשונים של הגרעין. אבל האיכויות 
  מתחילות להופיע ומתחזקות בהדרגה.

חקי גרעין התנועה המכילים את כל הפוטנציאלים הדרושים לשרת גם את  המולדים מנגנוני הגוף והתנועה
הם שני המקורות האוניברסליים  -החקי והמולי  - עינים ת. שני הגרמולי-עוצמיתה גרעין התנועהוגם את 

  שמהם מתפתחים סגנונות התנועה האישיים.

  עירוב הסגנונות

בגוף ובנפש   ארבעה חודשים) לצד הגרעין החקי,- מולית מופיע (שלושה-מרגע שגרעין התנועה העוצמית
. רגשי- של בלבול תנועתי נוצר פוטנציאלתבניות תנועה חקיות מתערבבות עם תבניות תנועה מוליות. 

  לפוטנציאל הבלבול יש רבדים נוספים:

התפתחות תקינה א. המעבר למערך יחסים מולי אינו מוחק את הגרעינים המוקדמים של שפת הקשר החקית. 
אלא מרחיבה  , התשתית הראשונית שכבת המציאות החקית, שהיאאינה מוחקת את  הדיבור התנועתישל 

במקרים לא מעטים, היחס בין שני הגרעינים מוסיף להיות מוטה לצד חדשים. אותה ובונה עליה נדבכים 
עוצמי - הגרעין החקי: התנועה החקית נשארת דומיננטית למרות שלפי הגיל והשלב ההתפתחותי הגרעין המולי

  היה צריך להתחזק.

אברים עצמם הממשיכים לשרת את האדם בכל הגילים.  אותם אבריםאינם נעלמים. הינקותי ב. אברי הגוף 
  נדרשים לעבור טרנספורמציה תנועתית.

  :המשורר יהודה עמיחי בשיר "אדם בחייו" פוטנציאל הבלבול הטמון במורכבות הזאת ביטאאת 

  אדם צריך לשנוא ולאהוב בבת אחת,
  באותן עינים לבכות ובאותן עינים לצחוק

  באותן ידים לזרוק אבנים
  ובאותן ידיים לאסוף אותן,

  חמה ומלחמה באהבה.לעשות אהבה במל

אלה לתנועות חקיות ואלה לתנועות עוצמיות. וכך, אותם אברים  - ג. בגוף אין חלוקה בין האברים שקובעת 
  תנועה רכות וגם נוקשות, גם מעוגלות וגם חדות, גם מהירות וגם איטיות-נדרשים לבצע גם איכויות

הגילים. תלכידי זיכרונות משמרים מצבים ד. אברי הגוף נושאים בתוכם זיכרונות ותלכידי זיכרונות מכל 
  ותנועות מן העבר. זה עוד מקור לבלבול בין שימור התנועה החקית לבין הצורך לעבור לתנועה עוצמית.

הבלבול הוא תמיד גם ברמה התנועתית וגם ברמה הרגשית. אחד הביטויים של בלבול כזה הוא הופעתן של 
מולית מופיעה -מולית ולהיפך: תבנית עוצמית-נועה עוצמיתתבניות תנועה חקיות בסיטואציה שמחייבת ת

הלימה בין הדיבור התנועתי -חקית. במלים אחרות: אי- בתוך סיטואציה שבה מתבקשת רכות ומעוגלות כמו
  לבין הסיטואציה.
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  הערך האבחוני של מושג השורש הכפול

צבי כיפוף ומצבי יישור טעונים המנגנונים המוטוריים הבסיסיים סופגים מראשית החיים תחושות ורגשות. מ
כל אחד במשמעות רגשית משלו. במצבי כיפוף ותנועות כיפוף טבוע חותם החיקיות הראשונית. הם רוויים 

מילוליים של פסיביות, תלות, הישענות וגעגוע למחוברות גופנית. כשעולים רגשות של עצב -זיכרונות קדם
סות. כשנכנסים למצבי כיפוף והתכנסות, במקרים רבים או פגיעות יש נטייה להיכנס למצבי כיפוף והתכנ

מתלוות לכך תחושות של עצב, פסיביות וכמיהה למעטפת הורית מכילה. לעומת זאת, היישור מכיל את טעם 
  האינדיבידואציה וההיפרדות ממחוברות גופנית לגוף ההורי. 

ולא מהשתלשלות של גרעין ההכרה בכך שהתנועה הרגשית מתפתחת משורש כפול, כלומר משני גרעינים 
אחד, מרחיבה את דרכי ההתבוננות בתנועה. הכרת לוח הזמנים ההתפתחותי מוסיפה ממדים אבחוניים נוספים. 
העובדה ש"קו ההתחלה" של שני הגרעינים אינו זהה מספקת לנו "סרגל כרונולוגי": בעוד שגרעין התנועה 

רק לקראת   מתחיל להופיעמולי - רעין העוצמיהחקית מצוי ופועל מרגע הלידה (וגם ברחם!), הרי הג
המחצית השניה של השנה הראשונה ומגיע להבשלה ראשונית חודשים לאחר מכן. כאשר מביאים בחשבון את 
התהליכים הנפשיים שמתרחשים בחצי השנה הראשונה ובחודשים שלאחר מכן, אפשר לשער אלו רשמים 

ל אחד משני הגרעינים, כשהן מופיעות בגיל הכרונולוגי רגשיים מוטבעים בתבניות התנועתיות השייכות לכ
  כך כשהן מופיעות בהמשך החיים.- ואחר

   

הטמון במנגנוני התנועה  -שכלול לעומת שיבוש  -הפוטנציאל הכפול  יא.
  הרגשית: שלבים ורמות ארגון של התנועה הרגשית

  פוטנציאל הזרימה והחסימה במערכת התנועה הרגשית

Constricted motility, then, is always an indicator of repression...The deepest kind of constriction 
takes place when motility—both the motor drive and the motor functions- - are forced by 
conflict and trauma to abrogate their vigor. (70 

Elaine Siegel 

“...both animals and humans have a capacity to stop at various degrees of constriction if the 
on slaught of the destructive powers stabilizes...There are indications that such “emergency 
mechanisms” exist in infants, which permit a emporary survival by activating an “automatic 
pilot” apparatus located in the cerebelum, but does not support many essential developmental 
functions (Hadley 1991, personal communication).” 

Henry Krystal  

, שהוא חלק מן המבנה הגופני, מאפשר לא רק לעצור ולווסת אלא גם לחסום במידה כזאת או מנגנון העצירה
יש הרבה דרכים לחסום את החיים הרגשיים של ילד את הביטויים הגופניים של היצר או הריגוש. אחרת, 

מתפתח. יש דרכים ישירות כמו שימוש בכוח או בענישה. יש דרכים עקיפות כמו עלבונות ("אתה סתם 
("אל תעשה  תינוק בכיין"), עקיצות ציניות ("תראו, תראו, היא שוב מסמיקה"), וכחנות לגבי תכנים רגשיים

  מזה עניין", "זה לא מה שאתה באמת מרגיש") או התעלמות שיטתית מתכנים רגשיים. 

  חסימת התנועה הרגשית ותוצאותיה

הילד מלמד את גורם לכך ש, סביבתי מתמשך של התנועה הרגשית, ובמיוחד דיכוי שמלווה בהשפלה דיכוי
הריגוש בכל הדרכים הפיזיולוגיות העומדות לרשותו. לחסום את הביטויים הגלויים, כלומר המוטוריים, של עצמו 

לא להבין מה קורה סביבו ובתוכו. מצבים -לא לדעת- במקרים רבים מאוד הוא מלמד את עצמו לא לראות
כאלה מחזקים דפוסים של תנודות בין איפוק יתר והתפרצויות סוערות בלתי נשלטות אשר הופכים להיות 

תופעה של טראומה התפתחותית מצטברת אשר לתאר זאת כלמעשה מקור להפרעות קשות ולסבל מתמשך. 
מוטורי -במקרים רבים המקור הרגשי. גם כאשר התופעות הפתולוגיות ניכרות לעין, ברמה הגופנית(קהאן) 
  .נשאר סמוישלהם 
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יש הבדל מהותי בין החוויה של יכולת העצירה המתפתחת של עצמי את עצמי ואת גופי לבין 
נועתי נחסמים באמצעות כוח מבחוץ. שום כוח חיצוני אינו יכול לחסל את החוויה, שגופי ות

  כוחם של היצרים והריגושים הגרעיניים. אפשר לחסום רק את הביטוי התנועתי שלהם. 

  שכלול לעומת שיבוש בהתפתחות הריגושים הגרעיניים

  תמורות יצריות ורגשיות כתוצאה מחסימת המוטוריות הרגשית

גרעיני עלול לשנות את אופיו, כאשר הוא הופך להיות קורבן של חסימה נוקשה כל יצר וכל ריגוש 
ומתמשכת. היצרים מתעוותים ומקבלים אופי פתולוגי, הריגושים הגרעיניים מתחלפים אלה באלה וגוף העצמי 

ריגושים שהערוצים המוטוריים לפריקתם נחסמו הנפשי. -נתון במאמצי סרק להיחלץ מן הבלבול הגופני
ולכן, התפקיד הבסיסי של סגור". במעגלים ריגושיים כאלה אין יציאה לתנועה  במעגלעוררות ם ל"הופכי

אינו יכול להתממש. החדווה  -להתקרב ("אהבה", "סקרנות"), להתנגד ("כעס"), להתגונן "(פחד")  - הריגוש 
ה לידי ביטוי, הבסיסית (רטט החיים) אשר מלווה, בעוצמה כזאת או אחרת, כל חוויה של התרגשות שבא

כתוצאה מכך, הגוף ננעל במעגלים סגורים של עוררות  של חרדה וחוסר אונים משתק. התחושל מתהפכת
  חסרת מוצא ומתח מצטבר ללא פורקן מוטורי.

  לחסימה נוקשה ושיטתית עלולות להיות תוצאות מרחיקות לכת:

 רטט החיים הבסיסי ("החדווה") מתהפך לחרדה  ∗
וייו התנועתיים נחסמו לאורך זמן, הופך למקור של חרדה כוללנית כל דחף או ריגוש, שביט ∗

 מציפה
  התפקוד המוטורי היומיומי נפגע ∗
  התפתחות המוטוריות מתבניות ראשוניות לתבניות שניוניות וגבוהות משתבשת ∗
  בארגון המיצב מופיעות דפורמציות ∗

 במקרים קיצוניים מתפתחות תופעות פתולוגיות כגון:

 העצמי ושל דימוי הגוף עיוותים של הדימוי ∗
  היפוכים של תחושות ומצבים רגשיים ∗
  סומטיזציה של רגשות ∗
  פרסונליזציה- חוויות של פיצול, דיסוציאציה ודה ∗

  מוטוריים-חשיבותם של האימונים הרגשיים

הפיקוח על התנועתיות נעשה לא רק במרכזים ה"נמוכים" אלא גם בקליפת המוח. עובדה זו מלמדת לא רק 
וטוריות אלא גם על הפוטנציאל  להגיע לרמות של תפקוד מוטורי גבוה, מלווה ברצוניות על חשיבות המ

  ומודעות.

ההבשלה המוטורית מתרחשת על פי התפתחות התנועה העוצמית זקוקה לתמיכה והכלה של המעטפת ההורית. 
מוביל מתכונת כללית נתונה של סדר שלבים. כל תינוק שנולד במצב תקין עובר בשלום את המסלול ה

- וממצב של תת ,דרך שכיבה, התהפכות, זחילה, ישיבה, עמידה, הליכה, להליכה על שתייםממצבי שכיבה 
בשלות, אקראיות והעדר מודעות ורצוניות אל דרגות של ארגון וויסות. היכולת להשהות תגובה ולווסת את 

מעבר לרמות שכלול גבוהות רגשיים. ה-המוטוריות העוצמית מותנית בתקופה ממושכת של אימונים תנועתיים
  של הפוטנציאלים הבינריים אינו מתרחש באופן אוטומטי עם הגיל. 

נפשית מחייבת תקופה ארוכה של "אימוני תנועה". היא כרוכה בתהליך של - התפתחות התנועתיות הגופנית
מתכונת הבשלה והתגבשות של פוטנציאלים, שחלקם שייכים למתכונת האנושית הארכיטיפית (ראה פרק על ה

המערכת  .הארכיטיפית) וחלקם שייכים למטען הגנטי האישי. הגוף מתחיל את קיומו במצב של בשלות חלקית
שמתעתדת לתפקד תחת שליטה רצונית ומודעת, מתחילה את דרכה בתנועה אקראית, שמקורה  ,המוטורית

  ביצר חזק מן הפנים החוצה ולא בתוכנית לבצע פעולה מוגדרת בעולם החיצוני. 

ניגוד למעבר ממיצבי שכיבה למיצבים אנכיים, שהוא מעבר קבוע במתכונת הביולוגית האנושית, המעבר מן ב
המדרגה הראשונית של ריגושים למדרגה השניונית של רגשות אינו מעבר מובטח עם הגיל. הילד חייב 

לא התנסות ממשית אין דרך ללמוד את התזמור הזה לללמוד לנוע ולעצור, לגייס כוח ולהרפות מגיוס כוח. 
התפתחות כזאת קוגניטיבית. -חונכות רגשיתבכדי לעבור את הדרך יש צורך בקשב והזרימה והעצירה.  חזוריבמ
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("אריזות  ביאורים ומושגים מארגניםבחוויות המגוונות של הילד ללוות את ה שמסוגלת סביבהזקוקה ל
  .קוגניטיביות" תואמות)

  ות הרגשיתארגון בהתפתחות התנועתי-שלבים ורמות

  כיוונים פרדיגמטיים בהבשלה הביולוגית

  מתבניות ריתמיות ביולוגיות, לתנועות מתוך בחירה  ∗
  מחשיבה גופנית לחשיבה קוגניטיבית מודעת  ∗
  מתנועתיות שאינה מתייחסת באופן מודע לאובייקטים ולהקשרים לתנועה מתוך בחירה רצונית  ∗
  לעצורלהשהות או שהתחיל אל יכולת מאי יכולת להשהות תגובה ולעצור תהליך מוטורי  ∗
  אנטאגוניסטי - מהפעלה מוטורית כוללנית לתנועה מפרקית בתיאום אגוניסטי  ∗

יחסית. בהכללה - יחסית, לרמות מורכבות גבוהות- התפתחות היא מעבר דרך שלבים ורמות מורכבות פשוטות
  ניתן להגדיר שני רצפים של מורכבות:

 חותי) (הבט התפת מערכת מתהווה מורכבות של ∗

 לעומת

  (הבט דינמי) תפקדמת-מתקיימתמערכת מורכבות של  ∗

  רצף של שלבים לעומת רצף של רמות ארגון

של הגוף והתנועה. שלבי ההתפתחות רמות שליטה וארגון  ביןליש הבדל משמעותי בין שלבי התפתחות 
וטומטית מקבילה אינו מבטיח השגה אהתפתחותי אחד לשני המעבר משלב מייצגים התקדמות על ציר הגיל. 

אינן מייצגות רק . הרמות אירגוןשל רמות טווח אפשרי   יש כל שלבבתוך  של מדרגת ארגון גבוהה יותר.
הגבוהה הרמה תנועתי. - בארגון הגופניהשכלול והתכלול  ,התפיסהאיכויות משקפות את  הןגיל. בהתקדמות 

  נשים מבוגרים.אינה מושגת מאליה ופעמים רבות אינה ניכרת גם בתנועתיות של א

  ארגון-שלבים לעומת רמות

בכך, שהשלבים הם ו של ההבדל עיקר"רמת ארגון". יש הבדל בין המושג "שלב התפתחותי" לבין המושג 
  הן בגדר הישג אישי ייחודי. רמות ארגון חלק מובנה במתכונת הארכיטיפית ואילו 

יעבור את השלבים משכיבה דרך  כל תינוק בריא ת הביולוגית.ההתפתחותיהם חלק מהמתכונת השלבים 
  בלוח זמנים פחות או יותר קבוע.  - ישיבה, זחילה, עמידה, הליכה, ריצה, דילוג 

  לפי המודל הפסיכוסכסואלי של פרויד, כל תינוק בריא יעבור מן השלב האורלי, דרך האנלי, אל הגניטלי. 

גיבוש - לקראת-ם של ההיפרדותשלבי-), כל תינוק יעבור את התת Mahler 1975לפי המודל של מאהלר (
  נבדל.- עצמי

  (Normal Autism-Symbiosis-Separation-Individuation) 

ובכל זאת אנו רואים הבדלים גדולים בין ילדים ומבוגרים באותו שלב. ילד יכול לעבור משלב התפתחותי 
ואורדינציה, בלי אחד לשלבים הבאים ובכל זאת להישאר ברמת ארגון ראשונית: בלי ויסות נאות, בלי ק

יכולת להשהות תגובה. בין פעוטות או מבוגרים, שהגיעו לשלב של עמידה על שתיים, יש כאלה שמחזיקים 
את הגוף בעגינה אנכית יעילה (אבר מעל אבר לאורך הציר האנכי) ויש שחלקים בגופם חורגים מהציר 

כאלה שתנועותיהם מתאפיינות  האנכי, שוקעים מטה או זקורים מעלה (ראה פרק על כבידה ומיצב). יש
כיווץ, בין הפעלת כוח לעזיבת כוח, ויש שתנועותיהם מתאפיינות -בתואם ומעברים יעילים בין כיווץ לאל

בבלבול מוטורי או חוסר יעילות. כמו כן, יש כאלה שרמת המודעות הגופנית שלהם גבוהה ויש שפועלים 
  ללא מודעות ואפילו בניתוק מן הגוף. 

ככל שהגיל מתקדם עשויים להתגלות שג "רמה" מתייחס לאיכויות הסגנון האישי בכל שלב. בהכללה, המו
לכך יש משמעויות  הארגון אצל אותו אדם.רמת פערים ניכרים בין השלב ההתפתחותי הקשור בגיל לבין 

  אנליטיות, אבחוניות וטיפוליות.
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  הראשוני של המוטוריות הרגשית שלבה

פקד תחת שליטה רצונית ומודעת, מתחילה את דרכה בתנועה אקראית. המערכת המוטורית שמתעתדת לת
המודעת, נשלטת ממרכזים בקליפת המוח, מעידה - העובדה שהמוטוריות, ובמיוחד המוטוריות הרצונית

שהמוטוריות מיועדת לעבור התפתחות מן השלב הראשוני של רפלקסים ותגובות לא מודעות אל שלבים 
   .עולים

 מוטוריות הגסה. המוטוריות הגסהבדומיננטיות של ה ל התנועתיות הרגשית מאופייניםהשלבים המוקדמים ש
תנועות גפיים מתפרצות החוצה בעוצמה, בהשפעת גלי הריגוש המציפים ודוחפים לפריקה מיידית ב מאופיינת

  .של המתח הריגושי

הפיסיים המיוחדים  התנועתיות הראשונית קשורה במצב אי הבשלות של הגוף הינקותי מצד אחד ובתנאים
השוררים במרחב המעטפת החקית (ראה פרק מערכי הקשר הארכיטיפיים). בשלב זה יש תלות גדולה של 

 בהעדרהמוטוריות הראשונית מתאפיינת בתנועות אימפולסיביות,  הגוף הינקותי במעטפת שבתוכה הוא גדל.
או לא  - העיקרון של "הכל  עלת לפיפוגושית של הגוף. התנועתיות הראשונית - רצוניות ובהפעלה כוללנית

הוא מפרכס או  ,תנועות הפה. בעת מצוקה או הנאהיחד עם כלום". תינוק יונק מניע את כפות ידיו ורגליו 
  מתכווץ או מתמתח בכל גופו. 

יש להן תפקיד בקשר ; התגובות התנועתיות הראשוניות חסרות הבדלה מודעת ורצוניות מכוונתבהכללה, 
   .ההורית ן יוצרות איתותים למעטפתאישי כי ה- הבין

השכבות המוקדמות בהתפתחות התנועתית (תבניות התנועה הראשוניות) הן חומר הגלם שממנו מתפתחות 
-תבניות התנועה השניוניות. בתנועה מפותחת השכבות שזורות זו בזו ומשמשות מצע להתחדשות תנועתית

  . רגשית

  של המוטוריות הרגשית  יםשניונישלבים 

- לעמידה-לישיבה- לזחילה- להתהפכות- בים הבסיסיים של ההתפתחות המוטורית ניכרים במעבר משכיבההשל
. אין בכל שלב התפקודיהארגון הוא רמת התפתחות אינדיבידואליים  אחד ההבדלים בין שלבילהליכה. 

 כבות.נפשי, אבל ניתן להצביע על הבדלים בסוג המורכבות וברמת המור- תופעות פשוטות בתפקוד הגופני
מאפייני המוטוריות השניונית הם ההתמיינות של תפקודים ואיברים, היכולת להשהות תגובה מוטורית, 

מהפעלה גושית של הגוף יכולת ההבדלה: להתפתח  הופוטנציאל השליטה הרצונית המודעת. בשלב זה אמור
ים הנעים לבין אלה להפעלה המבוססת על הבדלה. בתנועה מבדלת יש הפרדה בין קבוצות השרירים והאיבר

השלבים הבאים אמורים להיות שלבים עולים של ויסות מוטורי ושכלול הקואורדינציה . שמספקים תמיכה
בתנועה הרגשית, המעבר משלב התנועה הראשונית לשלבים הבאים מתאפיין במעבר הגסה והעדינה. 

ינה לתבניות המוטוריות הגסה. מבליסטיות רגשית גולמית לתגובה מווסתת ובהוספת תבניות של מוטוריות עד
  שלבים אלה מקבילים בזמן לשלב של המעתק הגדול מתקשורת תנועתית לתקשורת מילולית. 

האיכויות של שלב ההתפתחות הראשוני, אינן נמחקות מן הזיכרון הגופני. הן מתקיימות בגוף כחלק מהמאגר 
וי של חז"ל, התבניות השניוניות של בדימ .הפוטנציאלי גם לאחר רכישת השלבים השניוניים בתנועתיות

התנועתיות נרשמות על "לוח מחוק", שסימני הכתוב הקודם עדיין קיימים עליו והם מתערבבים ברישומים 
  הווה תמיד משתקפים פניו של העבר.החווה את ה החדשים. בגוף 

  נעה בין צמתים של סיכוי וסיכון: רמות בארגון התנועה הרגשיתהתנועה 

   :של התנועה הרגשיתראשוניות, שניוניות וגבוהות ילה בין רמות ארגון הפרדיגמה מבד

  וצבירה "גושיות"רמת ארגון ראשונית, המבוססת על "עיבוי",  ∗
  שליטההבדלה וצבירה וארגון בדרגות שונות של מיון, על  תהמבוססרמת ארגון שניונית,  ∗
דלה ותכלול, זרימה ים ומתואמים בין הבמשוכללרמת ארגון גבוהה המבוססת על מעברים  ∗

  ועצירה, ספונטניות ושליטה.

בין תהליכי חשיבה ראשוניים פרויד לקוחה מההבחנה של ההבחנה בין רמה ראשונית לרמות שניוניות 
בניתוח חלומות ותהליכי חשיבה. פרויד אומר שבתהליכי חשיבה ראשוניים פועל מנגנון של עיבוי, ושניוניים, 

יות נפרדות בתוך דמות או חוויה אחת. והוא מוסיף, שבחשיבה ראשונית אין כלומר התלכדות של דמויות וחוו
חלק  כל המאפיינים של הרמה הראשונית הזאת חלים גם על הרמה הראשונית של הפעלת הגוף.קיום לממד הזמן. 

יחסית של דיפרנציאציה ושל - גדול של התנועות הראשוניות הן הפעלה כוללנית ("מעובה"), עם דרגה נמוכה
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ל השד א ת הראש(כמו הפני ישירותתייחסות ישירה למרחב ולזמן. אמירה זו אינה מבטלת את הניצנים של ה
אישי - דניאל סטרן בספרו "העולם הביןכזו המתוארת על ידי  ראשונית הבדלהשל וונעיצת המבט בפני האם) 

הפעלה הכוללנית של של התינוק". אבל, במבט כולל, קשה להכחיש שהבדלה וישירות מופיעים מדי פעם וה
הגוף (ביניקה, בבכי, בשמחה ובפחד) היא התבנית הדומיננטית. עם חלוף השבועות, מתפתחים הגרעינים של 

  הבדלה, התעצמות, התמודדות מול כוח הכבידה ומצטרפים  לתבניות הראשוניות. 

  דפוסי התנועה משקפים את רמות הארגון הגופני והנפשי כאחד.

  ה הרגשית משתקפות במיוחד בגלגולי הקטבים של רכיבי האופן.רמות הארגון של התנוע

  ראשונית הרמה ה

צנטרית (גוף עצמי כנקודת - הרמה הראשונית מתאפיינת בארגון גוף גושי, בתפקוד כוללני, בתפיסה פיזיו
ריגושי שולט בהתנהגות ובתפיסה. אי - המוצא הרגשית) ובהבדלה לא מפותחת בין עצמי לאחר. המימד היצרי

  ולת להשהות תגובה ולדחות סיפוקים.יכ

 , המוטבענתון פרדיגמטיהרמה הראשונית של התנועה חופפת במידה רבה את השלב הראשוני. כמוהו, היא 
מתברר עד כמה  ,אנושיים. ככל שמתרבים המחקרים על התנהגותם של תינוקות רכיםהפוטנציאלים הבעצם 

יש רמת מורכבות. אבל, תנועתיות הראשונית אפילו בות. מצויד התינוק כבר מלידה ביכולות בסיסיות מורכב
בים אלה באלה בהפרטים המרכיבים אותה מעור: עיבויהמבוססת על עקרון ה ,מורכבות ראשוניתזוהי 

כוללנית של הגוף ועל תגובה -מבוססת על הפעלה גושיתבגוף שליטה ראשונית  הבדלה.-נטולתבכוללנות 
  , הגברת כוח באה הרבה פעמים במקום שיקול דעת וראייה הקשרית.מהירה לגירויים. בשליטה הראשונית

  תפיסתית-תנועתית-ת בהתפתחות הרגשיתושניונירמות 

מן ההגדרה שרמת הארגון היא תולדה של החיבור בין פוטנציאלים ביולוגיים, שלבי התפתחות ביולוגיים 
חבלות ותר, ומספר האפשרויות גדול. הביניים מגוון בי-וחוויות אוטוביוגרפיות, משתמע שאופיין של רמות

גושית להבדלה ומתבניות ראשוניות - רגשיות מוקדמות עלולות לעכב ואף למנוע את המעבר מכוללנות
  לתבניות שניוניות של הבעה רגשית. 

הרמה השניונית מתאפיינת באימוני מעבריות בכל המערכות, בהתמיינות מסתעפת של הגוף בהכללה, 
אישי ובעולם - , בהעמקת יכולת ההבדלה ובניצני היכולת לתפוס מורכבות במרחב הביןרגשי-והתפקוד הגופני

רמה  רגשית. יכולת חלקית להשהות תגובה ולדחות סיפוקים.-האובייקטים ויסות חלקי של ההתנהגות היצרית
ושל יכולת קשב  הבדלהו ויסות; של קואורדינציה גסה ועדינהות של תיאום יכולמתאפיינת בשניונית 

במקרים שבהם אין סיבה אורגנית סביבתית. - למידה. רמות שניוניות תלויות בגיל, באימונים ובחונכות הוריתו
  הן עשויות לרמז על הפרעה רגשית ו/או תפיסתית. ,לכוללנות ולגושיות ברמה התנועתית

  הרמה הגבוהה

שית ואינן מושגות הן מתפתחות בהשפעת המערכת הרג לשלב ההתפתחותי. ותרמות הארגון לא תמיד חופפ
ברמה הגבוהה התגובות הרגשיות עוברות דרך פילטרים של חוויות, של הבדלה .  באופן אוטומטי עם הגיל

בין פנים וחוץ ובין עצמי לאחר, של הפנמות וזיכרונות ושל תיעול לשימוש במלים. תנועה ברמה גבוהה 
  בנויה על תפיסה מפותחת ועל ראיה של הקשרים רחבים.

הה מתאפיינת ביכולת להשהות תגובה ולדחות סיפוקים, בתבניות של התאוששות וצמיחה גם הרמה הגבו
נפשית, ובתפיסה שיכולה לנוע -במצבי משבר, ברמת אמפתיה גבוהה ("ואהבת לרעך כמוך"), בזרימה גופנית

ית בין ראיית פרטים לראיה הקשרית, בין ראיה לטווח קצר לראייה לטווח רחוק בין ראיית עצמי לראי
   .האחר

 ומצד שני והימנעות מתגובות קיצוניותמצד אחד בשכלול תנועה מתאפיינת הפעלת הגוף ה הגבוהה במהר
ביכולת לראות את הפרטים ואת המכלול. רמה זו אינה יכולה להיות מושגת דקה,  במתינות רגשית, בהבדלה

שיטות כאלה שילמדו לקח". חשוב העלבה, ענישה ודיכוי, שהנימוק להן הוא: "בתהליכי חינוך המבוססים על 
דוחקות את הילד לשימוש במנגנוני ההתגוננות הראשוניים ביותר: כיווץ כוללני, קיבוע, חסימה וסגירת 

, אלימות בלתי מווסתתשערי התנועה והתפיסה. דיכוי והשפלה חונקים את פוטנציאל העוצמיות ומולידים 
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אנשים שלמים  ל התניה התנהגותית אינן הדרך לגדלשיטות ש עיוות ושיבוש היצר הגרעיני. שאינה אלא
  בגופם, בנפשם וברוחם.

לא לחינם אומרים כי אדם ניכר בכוסו, בכיסו ובכעסו. הכעס מתחיל כגרעין ריגושי מלא עוצמה, אך חסר 
גבולות וחסר אובייקט חיצוני. האופן שאדם מבטא את כעסו משקף באיזו מידה הוא עבר את הדרך מן הכעס 

י אל המדרגה של רגש יותר מתון, יותר מווסת וניתן לשליטה. לא רבים מגיעים למדרגה הרגשית הראשונ
המפותחת. כאשר אני מתבוננת בהתנהגות של ילדים ומבוגרים ובמסרים הגלויים והסמויים השולטים בחיינו, 

אנשים  אני מגיעה לא פעם למסקנה שחברתנו סובלת מאנאלפביתיות רגשית. חזיון שכיח הוא לראות
מבוגרים עם כוח גוף ונפח גוף בוגר, שמגיבים במדרגה הרגשית הראשונית, מתנהגים בדפוסי התגובה 

  ראשוניים, שבהם שולטת אימפולסיביות כוחנית וחוסר מוכנות לראות הקשרים רחבים.ה

שית. נפ- ההשהיה הטבועים במערכת הגופנית-במהלך חינוכי נכון הילד אמור ללמוד כיצד להפעיל את מתגי
הריגושים הופכים בהדרגה לרגשות מובדלים ודקים יותר, הניתנים לשליטה מבפנים. במקביל מתפתחות דרכי 
הבעה יותר מווסתות, יותר מעודנות ויותר מתואמות למציאות החיצונית. התפתחות כזאת זקוקה למעטפת 

ת לספק לילד בכל גיל הורית שאינה נבהלת מן העוצמות של הריגושים הבסיסיים אצל התינוק, ומסוגל
  תמיכה רגשית למצוקות המעוררות ריגושים חזקים, ומשענות של משמעות לאותם ריגושים. 

הרמה איכויות של ת ונשמר בהתפתחות מעוכבת או משובשת, אנו רואים שגם בשלבי התפתחות שניוניים
פו על שתיים. ברור הראשונית. דוגמאות בולטות לכך אפשר לראות באופן שילד או מבוגר מחזיק את גו

שהוא עבר את הדרך משלב השכיבה/ישיבה/זחילה לעמידה אבל לא מובטח אוטומטית שהגו יהיה מוחזק 
  אנכית ולא נראה קריסה של בית החזה או המותנית.

המעבר מרמה לרמה, יותר מאשר המעבר משלב לשלב, מושפע מרגשות. פער בין רמת הארגון לבין השלב 
  נבכי הנפש.ההתפתחותי חושף טפח מ

  בשולי הדברים
תלמידיו שלמורה ליוגה שאלו אותו: "מיהו האדם האידיאלי?" המורה ענה: " ההלך הטוב (כך הסיט את הדגש 
מהגדרת האופי כמשהו קבוע להגדרת האופי כדרך) הוא זה שמסוגל ללכת בדרך בלי להעיף אפילו גרגר חול 

  צמו מכעסים ותחרותיות, מעבר ומעתיד.אחד." כדי להגיע לרמה הזאת, צריך אדם לנקות את ע

  רמות בארגון הגוף והמיצב

כל מה שנאמר לעיל על רמות התנועה חל גם על הרמות השונות של ארגון המיצב. הרמה הגופנית 
המשוכללת אינה מובטחת אוטומטית. מצבים רגשיים משפיעים על עיצוב המיצב. יצרים משובשים, רגשות 

  ון היעיל של הגוף. חסומים וחרדות מחבלים בארג

וינצ'י, המסמל את הרמה הגבוהה בארגון הגוף (מיצב - לשם השוואה מוצב להלן ציור איש הרנסנס של דה
אנכי ופריסה מלאה של הגפיים) ומתחתיו איור שחציו "איש הרנסנס" וחציו השני מכיל שיבושים של הדמות 

  המלאה. האיור מבליט את הפוטנציאל הכפול של הגוף האנושי. 
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  סביבתית על התפתחות התנועה של העצמי-הוריתהמעטפת ההשפעת 

מן הזווית של המערכת המוטורית, תהליך האינדיבידואציה קשור בתהליך של רכישת השליטה המוטורית 
ושכלול התנועה הרגשית. השלב הראשוני של התנועה המוטורית הוא שלב של אימונים נמרצים ומגוונים: 

רדינציה, אימוני התגייסות תנועתית לפריקה ריגושית, אימוני התגייסות תנועתית למילוי רצונות אימוני קואו
אישית. זהו תהליך ארוך של - עצמיים ואימוני התגייסות תנועתית לתקשורת ומשא ומתן עם הסביבה הבין

   אימונים ממושכים, שאינו מסתיים בגיל שנה וחצי או שלוש.

להתרגז ולהתנועע בעוצמה. הביטויים הללו של ההתרגשות -הרשאה להתרגשלגוף הרגשי של הילד דרושה 
התנועתיות הרגשית עלולה להיות מטרה ללחצים  ."מזמינים" תגובות של דיכוי וחסימה מצד המעטפת ההורית

רגשית של העצמי דוחפים לפריקה עצמית -ודיכוי מצד הסביבה ולחסימה. בעוד שצורכי המערכת הגופנית
די תנועה נמרצת, מכוונת כלפי חוץ, הרי צרכי החברה והתרבות תובעים איפוק, עידון ולעתים מיידית על י

, עד אף חסימה מוחלטת, לפחות של חלק מן הריגושים. מצב של חסך תנועה או דיכוי התנועתיות הרגשית
  אפשרויות התנועה מתחת לסף קריטי, עלול לגרום פתולוגיות גופניות ונפשיות.  םוצמצ כדי

לדכא את התנועתיות הרגשית הראשונית לעודד או סביבתית יש כוח כמעט בלתי מוגבל -עטפת ההוריתלמ
של הילד, במיוחד בגיל הרך. בצד התפקיד המזין ומגונן של המרחב המעטפתי הוא גם יוצר הגבלות פיסיות 

צוידת השפעה כמעט בלתי מוגבל על הילד הרך. היא מ- על חופש התנועה. למעטפת ההורית יש כוח
להכיל את העוצמה לכן מוטלת עליה אחריות באמצעים רבים לעודד או לדכא את הספונטניות הינקותית. 

  .המוטורית ולתעל אותה אך לא לחסום אותה

  בשולי הדברים
יש הבדל גדול בין השקפה פסיכולוגית או הומניסטית, המתייחסת לרגשות כאל יסוד קבוע בנפש מינקות לבגרות 

ו זו המוצעת כאן. לשיטתי, המערכת הרגשית עוברת שלבים התפתחותיים ומתקדמת ממדרגה לבין השקפה כמ
ראשונית למדרגות שניוניות כמו כל מערכת אחרת. הקושי טמון בעצם העובדה שהשפה אינה מבחינה בין הרמות 

י כך השונות. המלה "כעס" מתארת מצב התרגשות של תינוק בן שנה ושל מבוגר בן חמישים שנה  ועל יד
מיטשטשים ההבדלים, שאמורים להיות בין אלה לאלה. הטשטוש הוא כה גדול עד כי הוא מבטל או מקטין מאוד 

  את הציפייה שיהיו הבדלים כלשהם בחוויית הכעס של ילד ושל מבוגר.

  תנועתית-רגשית-היצרית במערכתשיבושים 

  עם השנים הולכים ומתרבים
  האיסורים על המילים. 

  ומתרבים עם השנים הולכים
  האיסורים על רגשות...

  לאה גולדברג

  חנוך לנער על פי דרכו 

הרגשות אינה מובטחת מאליה. הרגשות, בניגוד לריגושים, הם מערכת נלמדת. המעבר הריגושים והתפתחות 
מרמת ריגושים גרעיניים לדרגה של רגשות מובחנים, מחייב תמורה בדרכי ההבעה הרגשית: במקום פריקה 

רה אמורה להתפתח היכולת להשהות התפרצויות רגשיות ולהביע את הרגשות בתנועה סמלית, מוטורית ישי
התגובות אמורות להיות  ,הרגשותרמה השניונית של או בהבעה מילולית בהתאמה למקום, לזמן, ולנסיבות. ב

של מה רכדי להגיע ל הכוונה הורית.פיסיולוגי אלא גם על ידי - העירור העצבי על ידי מעוצבות לא רק 
, מהן מה קורה לוריגושים הילד זקוק לזמן ("מורטוריום") אך גם לכלים להבין הויסות ועידון של היצרים ו

  . וכיצד הוא יכול לשלוט בהןהתחושות המלוות את ריגוש הכעס או הפחד 

וט שבשנות החיים המוקדמות הילד אינו מסוגל לשלהכוונה הורית נאורה חייבת להביא בחשבון את העובדה, 
רק באופן מלא. תגובות כעס וענישה מחמירה אינן יכולות לשנות את העובדה הזאת.  במערכת המוטורית

 .חוסמים-על ידי בניית שערים ולא סכרים בתהליך הדרגתי ניתן לכוון את הילד לשלוט בגופו וברגשותיו
של חונכות,  בתהליך הזה יש חשיבות מכרעת לשאלה האם ההבעה המוטורית של רגשות עוברת תהליך

   .בהתאמה להבשלה הפיזיולוגית של המערכת המוטורית או נחסמת בטרם עת
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  .חנוך אבל אל תחנוק..

קוגניטיבית מותנה בכך, - לספק לילד תנאי חניכה רגשיתוהמסגרות החברתיות יכולתן של הדמויות ההוריות 
את אופני אמורים להכיר  שתהיה להן מידה סבירה של נאורות רגשית. במצב אופטימלי, הורים ומחנכים

אפשר לדרוש מילדים לעצור את -מתי אפשר ומתי אי ולהביןנפשיים - הפעולה הבסיסיים של המנגנונים הגופניים
כאשר המעטפת ההורית והסביבתית לוחצת על הילד לבלום את הביטויים הביטויים המוטוריים של רגשותיהם. 

ב ההתפתחותי שבו גופו אינו מסוגל לבלום, התוצאות כשהוא עדיין בשל ,המוטוריים של רגשותיו ויצריו
  עלולות להיות הפוכות מן המצופה. 

  הדיכוי והחסימה יכולים ללבוש צורות שונות:

  דיכוי ההבעה המוטורית ∗
  דיכוי הרצון העצמי ∗
  דיכוי זכות הדיבור וההבעה הרגשית ∗
  דיכוי חופש המחשבה ∗

  דיכוי התנועה הרגשית נחווה כאיום  קיומי על העצמי

 בשורש עצמיותורגשית נחווה על ידי הילד כפגיעה - דיכוי ההבעה התנועתיתניסיונות ל"חנך" ילדים על ידי 
חוויות אשם וחרד. גם ו ,ירגיש מושפלשילד ולא רק בפעולה כזאת או אחרת. דיכוי שיטתי עלול לגרום ל

. לחץ והשפלה בפניםאיום מבחוץ ודחק מבושה, אשמה וחרדה יוצרות תחושות גופניות של חוזרות של 
מוקצנות: או כניעה ללחץ ונסיונות לבלום את - לדחוף את הילד לתגובות מנוגדותעלולים לאורך זמן 

כעס מרדנית והגברת התנועתיות, במיוחד -) או תגובתאסטרטגית ההתאפקות"הביטויים המוטוריים של עצמו ("
בין האיזון הפרה של  טיפוסי התגובה נגרמת"). בשני המוקצנת אסטרטגית התנועתיותהתנועתיות התוקפנית ("

   :ביצוע של תנועהבין ל מוטורית עוררות

 גיוס השרירים לבלימה של תנועהריגושי הוא -דפוס הפעולה המוטורי, אסטרטגית ההתאפקותב ∗
 במקום לביצוע של תנועה 

ית ריגושי הוא גיוס המערכת המוטור- דפוס הפעולה המוטוריבאסטרטגית התנועתיות המוקצנת  ∗
  לביצוע בלתי פוסק של תנועתיות, ללא פעילות של מנגנון העצירה והויסות

פיסיות כגון מתח מקובע, -נוצרות תבניות פסיכו בשני טיפוסי התגובה חוסר האיזון הופך לדפוס מקובע.
חסימות אנרגטיות, תנועתיות יתר או שיתוק, תנודות בלתי נשלטות בין איפוק מוקצן לבין התפרצויות של 

   קפנות, הרסנות וסדיזם.תו

  מוטורית הופכת לחסימה...- כאשר הזרימה הרגשית

גדולה אפשרות השיבוש של  רגשית,-לבין המערכת היצרית בגלל הקשר ההדוק בין המערכת המוטורית
  התנועתיות האנושית. 

יצר מיידי בשלב ההתפתחות הראשוני הריגושים והביטויים המוטוריים שלהם מתאפיינים בתגובות כוללניות, ב
לפריקה, בעוצמה מתפרצת, ובהתעלמות מן המציאות החיצונית. מבחינת הגוף הפועל התכונות הללו 

רגשי והפריקה מאפשרת חזרה לרגיעה. מנקודת המבט - מאפשרות פריקה מוטורית מיידית של העירור העצבי
ורר בהם כעס או של הסביבה זהו דפוס תגובה שפורע את הסדרים, מטריד את הסובבים ולעתים אף מע

חרדה. דפוס הפריקה המוטורית הראשונית "מזמין" בעצם טיבו את חסימתו, או לפחות את דיכוי הביטויים 
הגלויים (התנועתיים!) שלו על ידי הסביבה. כאן טמון מוקד להתנגשות אינטרסים בין הילד לסביבתו ומקור 

?", "אסור לי?" מופנמים לא רק כמסר לקונפליקטים פנימיים ביחס לויסות ההבעה הרגשית. "מותר לי
  קוגניטיבי אלא כחלק מן המערך השרירי.

לוחצות עליו לחסום את התנועתיות העוצמית לצורותיה, מלמד את גופו לבנות סגרות ששגדל בתוך מ ,ילד
-רגשית לזרום במסילות העצביות- בשערי המעבר (ראה לעיל) סכרים ומחסומים, שימנעו מן העוררות היצרית

מקובע בשערי המעבר כדי לחסום - כיווץ שרירי מוקצןעל ידי לבצע זאת ניתן טורית למימוש מוטורי. המו
  הגוף על ידי היפוטוניות. החלשתהמתח השרירי ו ריפוףאותם, או 
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  מימוש לעומת חסימה של יצרים וריגושים גרעיניים

נוקשה ומתמשכת. יש הבדל  חסימהנתון לכל יצר וכל ריגוש גרעיני עלול לשנות את אופיו, כאשר הוא 
. חסימה תיוגופי ותנועחוסמים את  אחריםשהחוויה,  עוצר את תנועותי לבין עצמי- שאניה חוויהמהותי בין 

  נוקשה מבחוץ, באופנים לא אמפתיים, נחווית כחסימה משפילה של העצמי.

 .ופי פתולוגיהיצרים מתעוותים ומקבלים אמוצא (זעם). - כתוצאה מחסימה משפילה, מתעורר כעס חסר
הנפשי. -עצמי נתון במאמצי סרק להיחלץ מן הבלבול הגופניה .הריגושים הגרעיניים מתחלפים אלה באלה

הופכים ל"עוררות במעגל סגור". במעגלים ריגושיים כאלה  ,שהערוצים המוטוריים לפריקתם נחסמו ,ריגושים
"סקרנות"), להתנגד ("כעס"), להתגונן  להתקרב ("אהבה", -אין יציאה לתנועה. התפקיד הבסיסי של הריגוש 

אינו יכול להתממש. החדווה הבסיסית (רטט החיים) אשר מלווה, בעוצמה כזאת או אחרת, כל  -"(פחד") 
ביטוי, מתהפכת לתחושה של חרדה וחוסר אונים משתק. כתוצאה מכך, -לידי-שבאה- חוויה של התרגשות

  ומתח מצטבר ללא פורקן מוטורי. הגוף ננעל במעגלים סגורים של עוררות חסרת מוצא

  בשולי הדברים
שבדברים הללו יש משום הצגת עמדה שמתנגדת באופן גורף לחינוך הילד  חשוב, אל יטעה הקורא ל. 1

נפשו והתנאי - לשליטה ביצריו. כפי שהודגש לעיל, היכולת לעצור היא תנאי הכרחי לשליטת הפרט על גופו
לעצור את הזרימה החופשית של  - לד חייב ללמוד לעצור את עצמו ההכרחי להתפתחותה של כל תרבות. כל י

הפרשות הגוף (חינוך לניקיון), לעצור את הנטייה לסיפוק מיידי של היצרים, לעצור את הגוף בתנועתו 
הרגשית. השאלה המכרעת היא באילו דרכים המעטפת ההורית והמעטפות החברתיות ינסו לגרום לילד 

י נועם או דרכי כפייה והשפלה? האם יהיו אלה דרכים שמנסות להשיג תוצאה לעצור: האם יהיו אלה דרכ
מהירה ומיידית (אי דחיית סיפוק של המבוגרים!) או שיהיו אלה דרכים המביאות בחשבון את קצב 

שבמקום לעזור  ,ההתפתחות הטבעי של הילד? כל מה שייאמר להלן, מתייחס לתופעות של כפייה חינוכית
שליטה דינמית, היא גורמת לו להשיג שליטה מדומה על ידי בנייה של חסימות מקובעות  לילד לפתח יכולת

  נפשו.-בגופו

בעיקר בשנות  ,הטענה המוצגת לעיל סותרת את הגישה הרווחת, המייחסת למוטוריות חשיבות התפתחותית. 2
  יות.מילולבקוגניציה מופשטת ומעודדת את ההמרה המלאה של תנועתיות בו ,החיים הראשונות

  קות לכתילחסימה נוקשה ושיטתית עלולות להיות תוצאות מרח

  רטט החיים הבסיסי ("החדווה") מתהפך לחרדה  ∗
כל יצר או ריגוש, שביטוייו התנועתיים נחסמו לאורך זמן, הופך למקור של חרדה כוללנית  ∗

  מציפה
  התפקוד המוטורי היומיומי נפגע ∗
  שניוניות וגבוהות משתבשת התפתחות המוטוריות מתבניות ראשוניות לתבניות ∗
  בארגון המיצב מופיעות דפורמציות ∗

הבחנה בין חסרה ה. םבלי להבדיל ביניה התנועתי לביטויו תחושהלרגשות מתייחסים היומיומי על  בדיבור
עוררות רגשית לבין מימושה בתנועה. מנגנון העצירה, שהוא חלק מן המבנה הגופני, מאפשר לעצור ולווסת 

את הביטויים הגופניים של היצר או הריגוש. יש הרבה דרכים לחסום את החיים הרגשיים  לגמריגם לחסום ו
של ילד מתפתח. יש דרכים ישירות כמו שימוש בכוח או בענישה. יש דרכים עקיפות כמו עלבונות ("אתה 

ם ("אל סתם תינוק בכיין"), עקיצות ציניות ("תראו, תראו, היא שוב מסמיקה"), וכחנות לגבי תכנים רגשיי
תעשה מזה עניין", "זה לא מה שאתה באמת מרגיש") או התעלמות שיטתית מתכנים רגשיים. תהיה אשר 
תהיה שיטת הדיכוי, התוצאה תמיד אחת: הילד מלמד את עצמו לחסום את הביטויים הגלויים, כלומר 

ד הוא מלמד את המוטוריים, של הריגוש בכל הדרכים הפיזיולוגיות העומדות לרשותו. במקרים רבים מאו
לא להבין מה קורה סביבו ובתוכו. מצבים כאלה מחזקים דפוסים של תנודות בין - לא לדעת-עצמו לא לראות

איפוק יתר והתפרצויות סוערות בלתי נשלטות אשר הופכים להיות מקור להפרעות קשות ולסבל מתמשך. 
להכרה. גם  יםזוכ םוהיקפה אינ למעשה יש כאן תופעה של טראומה התפתחותית מצטברת (קהאן) שמקורותיה

שדיכוי המוטוריות . לפי כאשר התופעות הפתולוגיות ניכרות לעין, מסלולי ההתהוות שלהן נשארים סמויים
שמתעלמים מן  ,באמצעות מודלים וחברתיות, מנסים להסביר אות- העוצמית תואם את הנורמות הפסיכו

  המוטוריות הרגשית ונגזרותיה.
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   בצמתים האנטומייםפתוחים ערים במקום שחסומים סכרים 

כל מפרק וכל אבר שמשמש כשער מעברי יכול להפוך, בתנאים מסוימים, לסכר מקובע שחוסם את הזרימה. 
שהעצירה תגיע לדרגה קיצונית ותהפוך  מנגנון העצירה של המוטוריות הרגשית טומן בחובו את הסכנה,

משתבשים מעגלי התנועה ונוצרים נתקים  ,זרימה לחסימה המקובעת. כאשר הצמתים מתפקדים כסכרים חוסמי
  בין חלקי הגוף.

לנו מתחום הגיאוגרפיה.  יםהסכנה הפוטנציאלית הטמונה בסכרים והכוח האדיר הנאגר מאחורי הסכר מוכר
הנפש של ילדים ומבוגרים, שהתנועתיות הרגשית שלהם דוכאה - לגוף אורבתאני מאמינה שסכנה דומה 

לא ייעלמו. הם יישארו נסתרים מן העין, מצטברים מאחורי מחסום הסכרים, מחכים  ונחסמה. הריגושים עצמם
  לסדק בסכר זה או אחר. 

הקשב  ,הסכרים והחסימות משבשים את התפקוד בכל הרמות: התפקוד המוטורי נפגם, כושר הריכוז נפגם
קשים אלה  ן). כל(ראה להל . תחושת החדווה מתהפכת לתחושת חרדהלזולת אינו מלא. רטט החדווה נפגם

  .. החלק הגלוי לעין מכל התופעות הללו הוא המיצבלהבחנה בתצפית מן החוץ

  

  
  איור גרפי של שיבושי יצרים וריגושים כתוצאה של חסימת התנועתיות הנלווית להם

  יצרים  שיבושי

רת של בכל יצר גרעיני טמונות אפשרויות של שכלול בצד סכנות של שיבוש וקלקול. בתנאי חסימה מצטב
, כל אחד מן היצרים עלול להצמיח תוצאות פתולוגיות. התולדות הפתולוגיות של וביטוייהם המוטורייםהיצרים 

יצר המיניות נחקרו באינטנסיביות בפסיכואנליזה. כשם שהיצר המיני עלול להיות מושא לדיכוי מצד הסביבה 
כך גם מן תולדות פתולוגיות  התפתחות להיצר המיני עלולמן כך גם כל אחד מן היצרים האחרים. כשם ש

  היצרים האחרים. 

בתנאי חסימה מצטברת של היצרים וביטוייהם המוטוריים, כל אחד מן היצרים עלול להצמיח תוצאות 
  פתולוגיות. 

  הקצנות בביטויי יצרים וריגושים

הרך, יוצרת  על פי הנחת הפרדיגמה, חסימה נוקשה ומצטברת של הפריקה המוטורית של יצרים, בעיקר בגיל
כל אחד מן היצרים עלול לעבור שיבוש וללבוש צורות פתולוגיות כתוצאה מימוש עצמי. - סיפוק ואי-תנאים של אי

  מדיכויו.

 עלול להוליד שורה ארוכה של תופעות פתולוגיות, כפי שטענו פרויד וממשיכיו.יצר מיניות חסום  ∗
סיכואנליזה. לא פחות חשובות הן התולדות הפתולוגיות של המיניות נחקרו באינטנסיביות בפ

  התולדות הפתולוגיות של היצרים האחרים:
שקט תגובתיים) או - עלול לפרוץ באופנים מוקצנים (היפראקטיביות ואי יצר תנועתיות חסום

לקרוס לשיתוק מוטורי, שמסתיר היפוטוניות שרירית או מתח שרירי מוגבר. למעשה יצר 
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ריגושית. הוא מניע גם את היצרים וגם את -היצריתהתנועתיות שזור בכל מרכיבי המערכת 
שקט - יצר תנועתיות חסום עלול לפרוץ באופנים מוקצנים (היפראקטיביות ואי הריגושים.

  תגובתיים) או לקרוס לשיתוק מוטורי, שמסתיר היפוטוניות שרירית או מתח שרירי מוגבר.
ל תלותיות בהנהגה מבחוץ, עלול ללבוש צורות של ויתור על חתירה לדעת, ש יצר דעת חסום ∗

יצר דעת חסום עלול ללבוש צורות של ויתור על חתירה לדעת, של תלותיות  ומנגד לחטטנות.
  בהנהגה מבחוץ, של כניעות ושל הימנעות מהרחבת אופקים במלוא המשמעויות של המילה.

אלימות  יצר עוצמיות חסום עלול לפרוץ באופן מוקצן ולהפוך לתוקפנות, או חסוםעוצמיות יצר  ∗
  הרסנית או להתגלגל לצורות שונות של הרסנות עצמית.

עת את ניצני העוצמיות ובמיוחד את התנועתיות העוצמית, בשם החינוך או - כאשר הסביבה חוסמת בטרם
למען פוליטיזציה של הנפש (כלומר למען עיצוב נפש הילד לכניעות וויתור על עוצמתו), התוצאה עלולה 

כניעות, עלולה להתפתח נטייה -ויסות או דפוסי- ונו לה. במקום לפתח יכולתלהיות הפוכה מזו שהתכו
  לאלימות והרסנות, מלוות בזעם בלתי נשלט. 

וכתוצאה מכך, הוא החשוף לדיכוי בגיל הרך,  , אולי יותר מיצר המיניות,יצר העוצמיות ,היוםאני סבורה ש
   גופניים ונפשיים. עיוותיםל

  בשולי הדברים
י העוצמיות היא יצר חסום נשמעת פרדוכסלית כאשר אנו עדים לריבוי של מעשי אלימות הטענה האומרת כ

במציאות ובמציאות הוירטואלית של הסרטים והאינטרנט. הפרדוכס הזה נעוץ כנראה בתכונה הפרדוכסלית 
  נפשיים של האדם, המגיבים לא פעם בהגברה ועיוות של היצר הנחסם. -של המנגנונים הגופניים

דיגמה טעות היא לזהות את גרעין היצר עם גילוייו הקליניים הפתולוגיים. כשם שפרברסיות מיניות אינן לפי הפר
מבטלות את הפוטנציאל החיובי הטמון ביצר המיניות, כך פרברסיות של עוצמיות אינן מבטלות את הפוטנציאל 

של אלימות והרסנות ולהגביל את  החיובי הפרדיגמטי של העוצמיות. יש להבדיל בין יצר העוצמיות לבין תופעות
  השימוש במונח "תוקפנות" לגילויים של שיבוש או פרברסיות של היצר. 

  על הקשר בין דיכוי תנועה ואלימות

על חשיבות הזרימה המוטורית להתפתחות המוח והגוף ועל הסכנות הכרוכות בדיכוי התנועתיות בגיל הרך  
מוח". בפרק "קללת קין" (קין היה האיש האלים הראשון) מציג בספרו "ה ) 1988Restakריצ'רד רסטק (מדבר 

נזקים למרכזים המוחיים המפקחים   מלמדים על קשר אפשרי בין חסך תנועה בגיל רך וביןש ,רסטק מחקרים
המחקרים מלמדים, כי הגבלת התנועתיות אצל תינוקות בבתי חולים גרמה הפרעות . תעל התנועה המוטורי
כדי לאושש את התוצאות הללו, נערכו ניסויים ועתיות יתר ובהתפרצויות זעם ואלימות. בתנרגשיות, שהתבטאו 

עלול לגרום לחוויות נפשיות לא נורמליות, הפרעה  חוסר תנועה בלבדמבוגרים. התוצאות הראו ש גם בקרב
נועתיות היא שיבוש הת ,התוצאה לפי אותם מחקרים(ראה גם פרק י"א). בהתנהגות ובמקרים רבים גם לאלימות 

  והופעתה של התנהגות אלימה ותוקפנית.

המעניין במחקרים המצוטטים על ידי רסטק, הוא שהגבלת התנועתיות אצל תינוקות ומבוגרים כאחד הביאה 
רסטק טוען שהתוצאות  לתוצאות הפוכות, כלומר להגברת התנועתיות, להפרעות בתנועתיות ולהתנהגות אלימה.

  רמים נפשיים אלא עקב שינויים ברמה המוחית. הללו נגרמות לא רק כתוצאה מגו

  יצרים- מיצרים לאל

עלולה לשבש אותה ולגרום להתפתחות תופעות פתולוגיות של העוצמיות. בהכללה, חסימת התנועתיות העוצמית 
, או אלימות הרסנית או להתגלגל לצורות שונות של תוקפנותהעוצמיות עלולה לפרוץ באופן מוקצן ולהפוך ל

מית. התנהגות כזאת עלולה להתפתח כתוצאה של דיכוי הרצון העצמי והתנועה העוצמית, דיכוי הרסנות עצ
  שגורם להצפה של תחושות השפלה, תסכול וזעם.  

  ":יצרים- אללכאורה של היצרים והיפוכם ל"- התוצאה עלולה להיות החלשה או הכחדה

  תנועתיות" - "אל ∗
  עוצמיות" - "אל ∗
  מיניות" - "אל ∗
  דעת"- "אל ∗

  מוקד של אנרגיה גופנית נפשית חנוקה. נפשית אלא -לא העדר אנרגיה גופנית ואיצר ה- אל
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אבל עובדה זו אינה מונעת ניסיונות לנקוט אמצעים יצר. האינו יכול לבטל את כוחו של  כוח חיצונישום  אומנם
 לסיפוק בציהמוטיהוא מוקד של קונפליקט אנרגטי בין  "יצר-אל" .יצרה של יםהתנועתי יםהביטוי משפילים נגד 

  נפשית המושקעת כדי לחסום אותו. - ובין האנרגיה הגופניתהיצר 

  שיבושי ריגושים 

  אינה אפשרית בילדות בלי פעילות מוטורית נמרצת.  הריגושיםהתפתחות תקינה של 

הגבולות החווייתיים בין הריגושים הגרעיניים אינם ברורים בראשית החיים. הריגושים השונים הם פנים 
ל העוררות הרגשית. ("ההתרגשות"). הלביליות הזאת נעלמת בהדרגה עם הגדילה וההתפתחות שונות ש

- הקוגניטיבית. ילד, שניתנה לו ההזדמנות להתאמן, לחוות ולהבין מה קורה לו במהלך החוויה המוטורית
ת רגשית, לומד לקרוא לריגושים בשמות נבדלים ולזהות אותם ואת הביטויים המוטוריים שלהם כחוויו

  נפרדות.

לגיטימציה של עצם הריגוש וכנסיון -נתפסים על ידי הילד כאיחסימת הביטויים המוטוריים של הריגושים  ,בגיל הרך
צמצום הרפרטואר ברגשית משלם הגוף במתח כרוני, -. את מחיר החסימה המוטוריתהריגוש עצמו לחסום

תהליך כאמור לעיל, ערכות האוטונומיות. היווצרות חסימות אנרגטיות במבהקטנת המרחב האישי ובהתנועתי, 
חינוכי נכון הוא תהליך שאינו מנסה לחסום בנוקשות את המוטוריות הרגשית על ידי דיכוי שיטתי אלא 

מאפשרת תקופה ארוכה של התנסויות, ש ,על ידי תהליכי חונכות בתוך סביבה נאורות רגשיתתהליך שמפתח 
  אימונים ולמידה. 

ל המוטוריות הרגשית מצד הסביבה עלולה לגרום חרדה ובלבול רגשי מתמשך.  חסימה נוקשה ומתמשכת ש
תנועה. בנוסף, ההתפתחות הרגשית עלולה להעצר - זמנית גם עוררות לתנועה וגם לחצים לאי- הגוף חווה בו

  ברמה של ריגושים גרעיניים בלתי מפותחים ובלתי מוגדרים.

  הגרעיניים: בין הריגושים  בלתי מודעיםמעתקים התוצאה תהיה 

  לכסות על עצב עשויכעס  ∗
  עצב עשוי לכסות על כעס ∗
  כעס עשוי לכסות על פחד ∗
 פחד עשוי לכסות על כעס ∗

הכיסוי אף פעם אינו מלא. למעשה נוצרים תלכידים ריגושיים אמביוולנטיים, דבר שמעצים את הבלבול ואת 
  החרדה.

וכה לאהדה וניסיונות ניחומים. לעומת בהקשר זה חשוב לזכור, שכאשר ילד מביע רגשות פחד ועצב הוא ז
  כעס חוזרת ואף הרחקה ממשית. -זאת, כאשר הוא מבטא כעס בעוצמה, הוא עלול להביא עליו תגובת

  במקרים קיצוניים מתפתחות תופעות פתולוגיות כגון:

 תחושת מאוימות ומועקה ∗
 תחושות השפלה, זעם וחרדה ∗
  עיוותים של הדימוי העצמי ושל דימוי הגוף ∗
  ים של תחושות ומצבים רגשייםהיפוכ ∗
  סומטיזציה של רגשות ∗
  פרסונליזציה- חוויות של פיצול, דיסוציאציה ודה ∗

. ותהפוכ ותשיג תוצאשיטתית ונוקשה (להבדיל מחונכות וויסות) של התנועה הרגשית עלולה להחסימה 
עשויה  ,שניםוחסימת הביטויים המוטוריים שלהם לאורך  במקרים רבים מאוד, התוצאה של דיכוי היצרים

, התנתקות למרחבי הדמיון, ויסרלית-, מעתקים ממוטוריות למערכת סומטיתלהיות מרדנות ישירה או עקיפה
התנהגות כפייתית ומחשבות טורדניות. כל אלה הן דרכים לשמר את התנועה היצרית שערוציה החיצוניים 

  נחסמו בתוך המרחב הפנימי.

  בשולי הדברים
מים רבות הדרך לשקם את כוחות האני מחייבת לחשוף את המעתקים שחלו במרחב הטיפולי למדתי, שפע

במערכת הרגשית. אדם לא מוכן לצאת לתנועה עוצמית כל עוד הוא משוכנע שכל הנפת יד מלמדת על כך שיש 
ובמקרים אחרים, אדם לא יוכל לצאת לתנועה עוצמית כל עוד אין הוא מודע לכך שכיסה   בתוכו הרסנות מסוכנת.

גשות הכעס שלו במסכים עבים של עצב ומסכנות. ההתהפכות הזאת גורמת לכך, שבמקרים רבים האדם את ר
  תפיסתי השתבש!-אינו מסוגל להגדיר אפילו לעצמו מה הוא מרגיש. המצפן המוטורי נשלל ממנו והמצפן הרגשי
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  החדווה לתחושת חרדה  היפוך

. גם של הגוף הרגשי תחושתייםהקטבים השני  לפי הפרדיגמה, תחושת החדווה ותחושת החרדה מייצגות את
תחושת החדווה וגם תחושת החרדה קשורות במנגנון הרטט הפיסיולוגי. בעוד שתחושת החדווה היא המצב 
הבסיסי של "היות חי וזורם" הרי תחושת החרדה הבסיסית היא "היות מופרע מלזרום". זוהי קודם כל תחושת 

אשר ברמה המוחית מתעורר ריגוש, שחותר להתממש בפעילות מצוקה ובלבול קינסתטי. היא נוצרת כ
הרטט הבסיסי מועצם מוטורית, אך המימוש המוטורי נחסם בשלב של הגברת המתח השרירי. במקרים כאלה, 

בחוויה הסובייקטיבית, ו העוררות הופכת להיות להצפה במעגל סגור יותר ויותר מבלי שיגיע לפורקן שמאפשר רגיעה.
  עזה.נחווית כחרדה 

חרדה היא תגובה לתחושת איום שסיבתו אינה ידועה ומהותו אינה ההשקפה המקובלת בפסיכולוגיה אומרת ש
היא תחושה פיסיולוגית שנגרמת בראש וראשונה על ידי חסימה של עירור , חרדה לפי הפרדיגמהברורה.
סטית, אך יציאתו המבקש לצאת לתנועה מוטורית ובמיוחד של תנועה בלי -  כעסובמיוחד של  - ריגושי 

נחסמת. עוררות ריגושית ללא מוצא מוטורי מגבירה את הכיווץ השרירי ("המתח") במנותק מן היכולת להגיע 
יתר של מערכות סומטיות עד כדי היווצרותן של - למימוש תנועתי. תהליך כזה עלול להוביל להטענת

רכה לערוצי פריקה מוטוריים, ריגושית, שנחסמת בד- סומטיות, כאשר העוררות היצרית- הפרעות פסיכו
 ,רעד, הזעת יתר, דפיקות לב מוגברותבבפריקה סומטית מפלסת דרכים לערוצים סומטיים ובאה לביטוי 

הפרעות נשימה ונגעי עור. בחוויה הסובייקטיבית, "האירועים הפיזיולוגיים הבלתי מובנים" מעוררים תחושת 
מודע. האדם מתקשה - מעתקים מתרחשים ברובד הלאחרדה מציפה, שסיבתה אינה מובנת לעצמי, מאחר שה

לפענח מה קורה לו והתפיסה מספקת הסברים שמגבירים את החרדה: "אין לי שליטה בגופי", "אני רועד 
נפשית, עלול - משמע אני חרד". במצב כזה, רטט החיים, או רטט החדווה, שהוא הבסיס לחיוניות גופנית

 בפיצול בין רמת עוררות גבוהה מאוד ומצב של חסימה תנועתית.החרדה המקובעת מאופיינת להעלם כליל. 
 .הריגושים, שהוא לדחוף את הגוף לתנועההיצרים ובסיסי של כל ביולוגי התפקיד ההיא עלולה לשבש את ה

התגייסות גבוהה, המלווה בתחושה של מתקיים על בסיס סמוי של יכול להימשך, אבל הוא  המנטליהתפקוד 
  .חסר בלתי מוסבר

  שולי הדבריםב
העובדה שתחושות שונות זו מזו, כמו חדווה וחרדה,  יונקות משורש פיסיולוגי משותף משתקפת יפה בשפה 

ד מבטאת,כנראה, חוויה גופנית בסיסית של רעד או רטט, כפי שאנו מוצאים -העברית: היחידה הסמנטית ח
מופיעה במלים שמציינות תחושות  ודין". מעניין שאותה יחידה סמנטיתחיד-ודיןחידבביטוי "בשרו נעשה 

  ה.-ד- ר- חף,   - ח- ד,   ד-ח- ה,  פ- וו-ד-חוריגושים, שאחד המאפיינים שלהם הוא הרעד:  

הרי זה כאילו השפה מסמנת את הריגושים הללו כגוונים שונים של חוויה פיסיולוגית אחת. האופי הייחודי של כל 
פקים את ההקשר ואת המשמעות. מעניין שהיסוד הסמנטי תחושה ניתן לה על ידי התכנים הקוגניטיביים אשר מס

  אישי.-ד,   המתארות את ההקשר הבין- ו-ח- ד   ו ל-ח- ד מופיע גם במלים י-הבסיסי ח

  המעמד המיוחד של חווית החרדה

זאת בגלל העובדה, שהיא מבוססת על . לתגובת החרדה וביטוייה המוטוריים יש מעמד מיוחד בעולם התנועה
וק הגוף: כיווץ כוללני של כל השרירים הכופפים, קיפול אברי הגוף לתנוחה כדורית תבניות של שית

שיתוק ללעיכוב או אפילו  ,החרדה מושכת להסתגרות, להימנעות מיוזמהמתגוננת ועיכוב התנועתיות. 
 במצב של חרדה מציפה נוצר מעגל סגור של ניסיון לשרוד על ידי כיווץ כוללני מקובעהפעילות המוטורית. 

היערכות במילים אחרות, תגובת החרדה ברמה המוטורית היא תמצית של  והימנעות מיציאה אל העולם.
בחרדה כוללנית, כמו  רגשית.- חרדה היא הקצה המנוגד של חווית זרימה תנועתית. לספיגה פסיבית של מכה מבחוץ

, מקורותיה הם יותר תית"בחדווה הבסיסית אין התייחסות ישירה לחוץ ואין קשר ישיר ל"תמונת מצב מציאו
. "םמאיי קוגניטיבי-פיסיובלבול "אלא  אינה ריגוש גרעיניהחרדה לפי זה,  פיסיולוגיים מאשר קוגניטיביים.

אלא נצברת במערכת  ,ריגושית אינה מתועלת אל מחוץ לגוף באמצעות תנועה מוטורית-האנרגיה העצבית
  . הסומטית

  זעם-חרדה- ום תלכיד תחושתי חסום: תסכולחסימה נוקשה של התנועה הרגשית עלולה לגר

כל ריגוש עלול לאבד את התנודתיות הבריאה ולהפוך לריגוש מקובע. חסימה נוקשה של ביטוי מוטורי של 
זעם ו תסכולריגושים עלולה לגרום שיבושים נוספים: כעס שאינו מתפרק בתנועה, הופך למוקד של תחושות 

- חרדה-תסכולאשר התחושות חוזרות על עצמן נוצר תלכיד מקובע של . כעיוור מלווים בחרדה כוללנית ומציפה
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זעם. המונח תלכיד מקובע מציין מצב שבו התחושות הופכות להיות בעלות קיום אוטונומי: הן לא משתנות כאשר 
הסיטואציה החיצונית משתנה. בחוויה הסובייקטיבית, לפעמים יש יותר בולטות לזעם ולפעמים לתסכול או לחרדה. 

  חת לפני השטח כל השלוש מבעבעות ביחד. מת

    מקובעיםתלכידי חרדה 

(ראה  מציפה -חרדה כוללניתלתלכיד כאשר מצב החסימה נמשך לאורך זמן, תגובת החרדה עשויה להיהפך 
המשך פעיל בתנועתית הופך להיות גורם -תלכיד חרדה מקובע, שנוצר כתוצאה מחסימה רגשית פרק י"ב).

הגוף נשאר במצב של עירור ריגושי וטונוס מוגבר ללא פריקה קובע גורם לכך, שתלכיד חרדה מ חסימה.
בתנאים של איום מתמשך ללא אפשרות להגיב אצל ילדים שגדלים וללא אפשרות לעבור למצב רגיעה.  מוטורית

 רירי הופכים לקיפאוןשהכיווץ והקיפאון הסיולוגית הופכת ל"טבע ראשון". יתגובת החרדה הפבאופן פעיל, 
אונים כוללני ותכונותיו דומות לאלו של המבנים, -פיסיולוגי. קיבעון זה הוא הביטוי הגופני של חוסר

"ריגושיות סוערת", לפי ( שפרויד כינה "ארכאיזמים נפשיים". ככל שריגוש החרדה קיצוני יותר בעוצמתו,
   .יתפיסת- מוטורי- , כך טמונה בו סכנה גדולה יותר של ערעור האיזון החושי)ז'אנה

  בשולי הדברים
האיטיולוגיה הפסיכואנליטית של תופעת החרדה מבוססת על מודל היצרים וגלגוליהם (פרויד). לעומת זאת, קוהוט  

 )1977  Kohut  מציע איטיולוגיה אחרת, המבוססת על מושג העצמי. לפי פרויד, בהתפתחות פרדיגמטית, ילד (
תנאים של כשל אמפתי מצד ההורים, הילד עלול לחוות איום חווה בשלב האדיפלי חרדת סירוס. לפי קוהוט,  ב

). חרדת האיון עלולה לפרק את   Annihilation Anxiety(  איון- חרדתעצמו וכתוצאה מכך להרגיש - טוטלי על עצם
ארוטיזם) או של - תחושת העצמי השלם, ולדחוף את הילד להקצנה פתולוגית של המיניות (חיפוש נחמה באוטו

  רגשיים מתיישבת עם השקפתו של קוהוט.- קפת הפרדיגמה על שיבושים יצרייםהתוקפנות. הש

   תפיסתי במעגל סגור- מקובעים יוצרים שיבוש פיסיולוגי חרדהתלכידי  

עשוי לשתק את התנועה לאורך זמן  רגשית. הוא- לחבל קשות בזרימה התנועתיתעשוי  חרדה מקובע מעגל
כך משתבש  לדחוף את הגוף לתנועה. - כאמור  - שהוא  ולחבל בתפקיד הבסיסי של כל יתר הריגושים,

רגשיים, שיש בהם אפשרויות במרחב וזמן והכלה הורית, לקום -התהליך החיוני של אימונים תנועתיים
תבניות את מעגלי חרדה סגורים מקבעים כתוצאה מכך, וליפול, לנסות, ולטעות לצבור דעת וללמוד. 

 של צמיחה והתאוששות (התגוונות). ברמהתיות מקובעת) במקום (חזר הישרדות ה שלברמ התנועה הרגשית
  מקבעת גם את התפיסה במצב ראשוני.היא הראשוני הכוללני, כאשר היא נוצרת בגיל צעיר, בשלב 

  השפעת תלכידי החרדה על התנועתיות והמיצב

  "אהבה מקלקלת את השורה ושנאה מקלקלת את השורה"

  חז"ל 

המתפתח ממנו, זקוק לזמן לתרגול ולתנאים של אמפתיה רגשית כדי שיתפתחו מנגנון היישור ומצב האנכיות 
במלואם. אקלים רגשי המטפח אימון בסיסי ובטחון עצמי מאפשר לתינוק לממש את מלוא הפוטנציאל של 
בניית גוף בוטח. אקלים חסר אמפתיה או רודפני עשוי לחבל בהתפתחות המלאה של היישור והעוצמה 

השאיר את הילד באמצע הדרך במצבים מקובעים של כיפוף שמקורו ברגשות של פחד הנלווית אליו, ול
ם כבסיס לעגינה יהיישור המלא של הגפיים ובניית עמוד השדרה והרגלי ,במילים אחרות .וחוסר ביטחון

אוטונומית (כלומר, האנכיות המלאה), לא יופיעו במלואם באופן אוטומטי. לא כל ילד ואפילו לא כל אדם 
  רגשי!והמערך האנכי של הגוף הם הישג של הגפיים היישור המלא ר מגיעים למדרגה הזאת במלואה. בוג

מקובעת יוצרת שינויים בתפקוד המערכת המוטורית. הגברת המתח השרירי והחשש מזרימה - חרדה מציפה
  תנועתית יוצרים קיבועים ועיוותים במבנה השלד ובצורת המיצב.

  טוי בתופעות כגון:שיבושים במיצב באים לידי בי
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  כיווץ שרירים כרוני ∗
 כיפוף כרוני ∗
החלשה בלתי מאוזנת של קבוצות שרירים מסוימות או  ∗

 חיזוק בלתי מאוזן של קבוצות שרירים מסוימות
 אנטגוניסט-ביטול האיזון הדינמי בין אגוניסט ∗
 יתר של שרירים.- יתר או רפיון- נוקשות ∗
  שיבושי קואורדינציה ∗
 שינויים במיצב הגופני ∗

מתיחות" של אברים מחוץ - יצורים והארכות" לאורך הציר ו"משיכות"ק
  למקומם הפרדיגמטי:

 כתפיים מורמות,  ∗
 כתפיים שמוטות,  ∗
 פנימה - ברכיים סובבות ∗
 גב מעוגל ∗
  מותנית קעורה או קמורה ∗

  

משפיע לא רק על זרימת התנועה בגוף אלא גם על עיצוב המיצב. המפרקים והפרקים אופן התפקוד של 
קבוצות השרירים השונות מתפתחות בצורה  ,כאשר יש תזמור נכון בין זרימה ועצירהרי תנועה תקינים, במחזו

במחזורי תנועה משובשים, תחת השפעה של מתואמת וארגון השלד משקף תואם בין האברים. לעומת זאת, 
קובע מתבטא . המתח הממוקדים של מתח מקובעמתהווים ו נוצרות חסימותחרדה מציפה או תלכידי חרדה, 

בכיווץ מוקצן של קבוצות השרירים באותו איזור. כיווץ שריר פירושו קיצור שריר. קיצור שריר פירושו 
משיכת השלד אל צדו של השריר המקוצר. בהצטברות, כיווץ מקובע יוצר עיוותים במבנה השלד ובצורת 

   המיצב.

שהוא אנלוגי      False Bodyהשיבושים והעיוותים בארגון הגוף יוצרים מצב שאפשר לכנותו 
  .False Self -למבנה הנפשי שוויניקוט הגדיר כ

  בשולי הדברים 
ההשערה  בדבר הקשר בין דיכוי התנועה הרגשית לבין שיבושי יצרים, ריגושים ותחושות נולדה, במרחב הטיפול 

ולת להביע רגשות, חוסר יכבתנועה. בתהליכי הטיפול באנשים שהגיעו עם התקפי חרדה קשים עלתה תמונה של 
במהלך הטיפול, כאשר האדם רכש (שיקם!) את היכולת  ובמיוחד רגשות כעס, לא במלים ולא בתנועה עוצמית.

לבטא רגשות במלים ובתנועות עוצמיות, תנועות מתפרצות כגון  השלכה, הדיפה, בעיטה  ותנועות רכות,  התקפי 
בדעתי ההשערה שתחושת החרדה המציפה היא  החרדה נעלמו. כאשר התופעה הזאת חזרה על עצמה, עלתה

. כאשר הטיפול יילד מחדש את התנועה החסומה תחושת החרדה התפוגגה.  אנרגיה תנועתית חסומהמצבור של  
כך, הגעתי להשערה שיש לשנות את ההגדרה של חווית החרדה המציפה או של התקפי חרדה וממילא גם את 

ילי הרפיה יכולים להביא הקלה זמנית אך לא לפתור את הבעיה. הטיפול בה:  בשלב האקוטי של החרדה תרג
העבודה על חרדה כוללנית חייבת לעבור דרך פתיחת הסכרים החוסמים את התנועתיות וחתירה לחשיפת 
המוקדים של החסימה. מנוחת הנפש תושג דווקא על ידי תנועה של הגוף  בשילוב עם  מודעות להקשרים 

  התייחסותיים. -הרגשיים

  

  מוטוריים -רגשיים תגוננותמנגנוני הב. י
בפסיכואנליזה הקלסית, המושג "הגנות" כוון לאופנים שבהם האני ניסה לשמור על עצמו מפני איומים 

, איומים כגון יצרים עזים וחרדות מציפות. חשוב לא פחות לזהות אופנים שבהם האני מתגונן מפני מבפנים
ין אלה לאלה אכנה את אופני ההגנה מפני איומים חיצונים במונח . כדי להבחין בחיצונייםאיומים וסכנות 

  . הגנהלהבדיל ממנגנוני  התגוננותמנגנוני 

מנגנוני אלחוש פיסיולוגי. האלחוש מושג  ,מנגנונים שמאפשרים להתגונן מכאב חזק או מצוקה מתמשכתלגוף 
חוש הפיסיולוגי יכול לשמש על ידי הגברה של דרגת הכיווץ השרירי לזמן קצר או ממושך. מנגנון האל

שאת חשיבותו נוכל להעריך אם  ,כהגנה מפני חרדה וכאב גופני ונפשי. במהותו זהו מנגנון הישרדות חיוני
על כל אותן תקופות, שבהן לא היו לאדם אמצעים חיצוניים לשיכוך כאבים. כמו כל פוטנציאל של  חשובנ

  למנגנון חוסם התאוששות והתפתחות. גם מנגנון האלחוש עלול להפוך ,המתכונת הביולוגית
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  דרכי התגוננות במרחב המעטפת

המנגנונים הפיזיולוגיים, האחראים על הזרימה התקינה של תנועתיות ותחושתיות (על ידי תרגום מצבי 
עוררות לתנועה ועל ידי ויסות של המתח והמאמץ), יכולים לפעול גם בכיוון ההפוך ולחסום את התנועות 

קו החזית קרוב  ושבשמופעלים במצב , יםראשוניאופני ההתגוננות הבדלים משמעותיים בין והתחושות. יש ה
מופעלים במערך היחסים המוליים, ש יםשניוניאופני ההתגוננות לבין (ביחסי המעטפת החקית)  ל"בטן הרכה"

ך במערך המעטפת החקית אין אפשרות לברוח או להילחם. במער .קו החזית מורחק ממרכז הגוף כאשר
אין לתינוק יכולת ניידות, אין לו יכולת דיבור ואין לו דרכים לחלץ את עצמו מתוך המעטפת החקית 

מעטפת לוחצת. נתוני הגוף קובעים את האפשרויות של התינוק להתגונן. הם קובעים את דרכי התקשורת 
ופניים: שינויים ואת סגנון המשא ומתן הקיומי עם הסביבה. הדרכים האפשריות לתקשורת הן האיתותים הג

  במתח הגוף, הטיות של משקל הגוף, תנועות אקראיות, בכי, צחוק וקולות משתנים. 

  ראשוניים מוטוריים -פיזיו נותנוגתמנגנוני ה

אמפתית, או מבלבלת, או רודפנית, בלי לגרום - לתינוק אין שום אמצעים להתמודד עם מעטפת הורית לא 
) אינו fight or flightי, המנגנון הבסיסי של לחימה או מנוסה (חק-נזקים חמורים לעצמו. בשלב המעטפתי

הלחימה וגם לשדה הקרב. הכלים  כליאת גופו שלו גם להופך תינוק ה התגונןלכדי בגדר אפשרות ממשית. 
מוטורית) ו/או -אמוציונליים העומדים לרשותו הם הקשחה וקיבוע של אברים (יצירת פיקסציה פיזיו-הפיזיו

תפיסתית). ניסיונות - גופנית - דיסוציאציה - הנתקה מוטוריים בין אברים (יצירת - ם סנסורייםיצירת ניתוקי
מאלצים  ,הוריים לחסום את התנועתיות העוצמית של ילד קטן או להסיט אותה בטרם עת לפעילות מילולית

י. בעזרתו הוא כוללנ- אותו להפעיל את המנגנון הראשוני ביותר שעומד לרשות הגוף, מנגנון הכיווץ המוקצן
  לבלום את עצמו.  - לפעמים  - יכול

  התגוננות מפני חרדת נטישה

כאשר תינוק חווה את המעטפת ההורית כמעטפת נוטשת ואת עצמו כשרוי בתהומות של בדידות שאין לה 
  גבולות הוא מחפש פתרונות בתוך הכלים העומדים לרשותו: במנגנוני הגוף ובמנגנוני הנפש.

ייה לארוטיזציה וסכסואליזציה של הגוף העצמי. בטיפול בתנועה אני עדה לשימוש קוהוט מדבר על הפנ
  מוטוריים כדרך לחסום תחושות ורגשות בלתי נסבלים. - הנרחב במנגנונים פסיכו

  התגוננות מפני חסימת המוטוריות הרגשית של עצמי

 רגשית של-וטוריתכאשר הסביבה חוסמת בשיטתית את התנועתיות העוצמית היא מסיטה את המערכת המ
ההתגוננות מפני איום חיצוני (לרבות של תנועות ופעולות.  לבלימה וחסימהתנועות ופעולות  מביצוע הילד

של  הקשחהביצור גבולות הגוף על ידי כיווץ מוגבר, עצירת התנועה ועל המעטפת עצמה) יכולה להתבסס רק 
מעגלי תנועה שלמים מתפתחים מעגלים במקום  .בגוף נוצרים כיסים של מתח שרירי מקובע .השרירים

גם ברמה ומוטוריים חסומים (ראה לעיל). הגוף נבוך ומבולבל. נוצרים קונפליקטים ברמה הנפשית - נוירו
השרירית. ככל שהילד מפנים את צווי החסימה, הוא לומד ליצור בגופו סכרים וחסימות, אשר משבשים את 

. כוללני, שנוצר בתגובה ללחצים חיצוניים, גבוה מאוד- ןמעגלי התנועה מבפנים. המחיר של כיווץ מוקצ
  פיסית.- במקרים רבים הוא הופך לגרעין של פתולוגיה פסיכו

רגשיות. -גורר תולדות גופניות של השרירים הקשחהעל ידי כיווץ מוגבר, עצירת התנועה וביצור גבולות הגוף 
  :ןשבה בולטותנזכיר את ה

 וליצור אלחושועצם ומקובע) כדי לחסום כאב כיווץ כוללני, (יצירת מתח שרירי מ ∗
  עצירת נשימה כדי לאטום תחושות ורגשות ∗
 צמצום התנועתיות ∗
  כדרך ליצור מיסוך תחושתיחזרה על תבניות תנועה מוגבלות  ∗
  האטה מוקצנת של התנועתיות ∗
 האצה מוקצנת של התנועתיות ∗
  שיתוק התנועה ∗

תופעות של פיצולים עלולים לגרום שיים, שרג- נתקים ופיצולים גופניים ותיוצרכל התולדות הללו 
  .(ראה פרק ט"ז) ודיסוציאציות גם ברמה הקוגניטיבית
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  ההבט הפתוגני של מנגנון האלחוש 

 .ףמתכונת הגותוך ב המובנ של השרירים הקשחהכיווץ מוגבר, עצירת התנועה ועל ידי ש ואלחפוטנציאל ה
יוצר הוא ת שרירי השלד יש רווח משני כי הקשחירת התנועה וחוזר מצטבר במנגנון הכיווץ המוגבר לצורך עצשימוש ל

אלחוש זמני הוא דרך  האלחוש יכול להיות זמני או כרוני. מצוקות.כאבים ושל  )שואלחמצב של עמעום (
האלחוש יעילה להפחתת כאב. האלחוש הופך לגורם פתוגני כאשר הוא נעשה מקובע. זה קורה כאשר 

המתח השרירי הופך להיות מנגנון אוטונומי בלתי מודע. הרווח המשני  באמצעות הקפאת התנועה והגברת
שהושג על ידי עמעום תחושת המצוקה הנפשית באמצעות המיסוך הפיסיולוגי יוצא בהפסד הגדול של אובדן 
השליטה הממשית בגוף ובכוחות הריפוי הטמונים בו. יתר על כן, החסימות והנתקים במערכת המוטורית 

פרסונליזציה -גם אל המערכת התפיסתית ולגרום לבלבול, להנתקה (דיסוציאציה) ולדה עלולים להתפשט
  באמצעות מנגנון הכיווץ החוסם ומאלחש.

כאשר המנגנונים הללו או חלק מהם . מסכים של דיסוציאציה ופיצולבגוף נתקים ואלחוש מקובע יוצר 
אלחוש תמידי ולגרום היווצרות של נתקים אלחוש זמני עלול להפוך ל ,הופכים להיות לדפוס הפעילות הקבוע

  נפשית.-קות לכת על כל ההתפתחות הגופניתילעובדה זו השפעות מרח בגוף ובתחושת הגוף.

  התגוננות בעזרת מנגנון הכיווץ המוקצן 

כאשר מנסים להבין את ההיגיון הסובייקטיבי של תנוחה מסוימת, יש להתייחס לא רק למטרה המשוערת, 
(הימנעות  לפעולות שמהן הוא נמנע באופן עקבילהשיג (הגנה, קשר עם עצמי), אלא גם שאותה רוצה אדם 

הגוף עשוי להיות מגויס בשרות ההימנעויות מעמידה וניידות, הימנעות מהושטת ידיים, הימנעות מהזקפת הגו). 
  לא פחות משהוא מגויס בשרות הפעילות האקטיבית.

כיווץ שרירים מוכלל ומקובע. הכיווץ המקובע גורם  - שותף להרבה תופעות פתולוגיות יש מכנה גופני מ
לנוקשות, להסטת אברים ממקומם הטבעי (הכתפיים המשוכות למעלה או הגב המשוך לאחור). עד שלא 
רואים את התופעה בעין בוחנת, קשה להאמין עד כמה משוכלל הגוף ביכולתו לחסום תנועה והבעה. הדברים 

וגל להושיט יד, לגעת בקצה אצבעו בכרית שמונחת לידו, או לזוז מעט מגיעים עד לכך שאדם אינו מס
רצון להגיע -מסוגלות גופנית אלא אי- ולשנות את ישיבתו הקפואה לישיבה נוחה יותר. הסיבה אינה אי

  לפגישה עם העולם וחסימת דרכי הקשר.

לעיל. בכולם פעל  מנקודת המבט של הדינמיקה הגופנית בולט הדמיון הבסיסי בשלושת המקרים שתוארו
מנגנון פיזיולוגי. הפעלת המנגנון של כיווץ כוללני של השרירים ושימור דרגה גבוהה של מתח גופני ונפשי 
משרתת אסטרטגיות של של הצטמצמות, הימנעות מעימותים, העדפת נוקשות (הנתפסת כ"יציבות") על פני 

תבטא בארגון הגוף ובצורתו: האברים הניידים גמישות ופסיביות ועל פני יוזמה ולקיחת סיכונים. הצמצום מ
(ידיים, כתפיים, רגליים) משוכים כלפי הציר הפנימי של הגוף ונראים כאילו הודבקו אליו. על ידי כך 
מצטמצם בפועל נפח הגוף והוא נראה צר, מצומק או מדולדל יותר. במקביל, מתבטא הצמצום במידת 

הקשורה בהבעת רגש ספונטנית, להבדיל מתנועה ביצועית, התנועה, בייחוד במימד של תנועה הבעתית (
הקשורה בביצוע תפקידים יומיומיים). התוצאה הגלויה לעין היא אוצר תנועות מוגבל, דל וחוזר על עצמו. 

יכולת לזוז ממצב של "תקיעות" (ביטוי החוזר ונשנה מפי -מתחת לפני השטח קיימת הרגשת מוגבלות ואי
  במשמעות מטאפורית). מטופלים, הן כפשוטו והן

לדפוס הצמצום הפסדים משניים רבים: נטרול הידיים והרגליים מתנועה (לרבות תנועה אסרטיבית), עצירת 
יכולת להגיע - נשימה, גיוס כרוני של השרירים לעצירת התנועה וכתוצאה מכך הצטברות מתח כרוני ואי

אותיהם הגופניות והנפשיות מגיעות לסף להרפיה. כל אלה עשויים להישאר זמן רב כמצב סמוי לפני שתוצ
  קריטי.

מנקודת מבט התפתחותית אפשר לראות את הכיווץ המוכלל ואת הצמצום כהזדקקות לתבניות התנועה 
החקיות. זהו דפוס של הפעלת הגוף באופן כוללני, כגוש שאין בו עדיין דיפרנציאציה. דפוס של "הכל או 

ל, הצמצום מלמד על חסימה או הדחקה של הכוחיות שרירית. בדרך כל-לא כלום" ברמה גופנית
  ("תוקפנות"). 

תנועות, תחושות ומצבי גוף תוך כדי  - או לראשונה  -טיפול בתנועה יוצר הזדמנויות לחוות מחדש 
- אישי. אפשר לומר, שבאמצעות חוויות תנועתיות- אישי והבין- הרגשת/הבנת המשמעות שלהם, בהקשר הפנים

בים של ניסוי וטעייה, של התאמנות בלקיחת סיכונים, בתעוזות קטנות, בתזוזות רגשיות עובר המטופל של
ומעברים ויציאות אל המרחב. הוא מתנסה בדרגות שונות של הפעלת כוח, מפתח את כוחו ואת יכולת 

שבמהלך התפתחות תקין  -השליטה בכוחו. ההזדמנות החוזרת ונשנית לעשות ולחוות את כל הדברים האלה 
מרופפת בהדרגה את מעגל הצמצום וההימנעות. במישור  -ם להיות חלק טבעי של תהליך הגדילה היו צריכי
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הגלוי מתבטא הדבר בהרחבת הרפרטואר התנועתי של האדם, במוכנות ספונטנית להימצא במיצבים אנכיים 
רך חווית ופתוחים (גו אנכי, עמידה על שתיים) ובהחזקה "מאווררת" (לא לחוצה) של אברי הגוף השונים. ד

התנועה עשוי האדם להגיע למודעות טובה יותר של הדרכים שבאמצעותן הוא משתמש בגוף כדי להראות או 
להסתיר רגשות, ליצור או לחסום קשר עם אנשים אחרים. במקביל הוא מלמד את גופו מחדש את "שפתו 

  חלקים של העצמי.הראשונה", את רפרטואר התנועה הרחב העומד לרשותו לביטוי העצמי ולא לביטול 

  מפרקית-התגוננות בעזרת פעילות שרירית

 ה תנועתית שלהפעלהמבוססות על לעומת זאת במערך המולי נפתחות אפשרויות חדשות להתגונן, אפשרויות 
  . השרירים והמפרקים ה תנועתית שלהפעלגם לחימה וגם בריחה הן דוגמאות של . השרירים והמפרקים

  המוקדמות הנפשיות רות את התשתית להגנותיוצ גופניתה דרכי ההתגוננות

  מוטוריים משמשים תשתית למנגנוני ההגנה הנפשיים.-מנגנוני ההתגוננות הפיזיו

המנגנונים ש אני משערתפיסיולוגיים לבין מנגנוני הגנה נפשיים.  התגוננותיש הקבלה מעניינת בין מנגנוני 
יים המוקדמים. חיי הגוף המוקדמים מספקים דגמים הפיסיולוגיים יוצרים את התשתית לדגמי המנגנונים הנפש

ההגנות הנפשיות של בליעה והקאה, של השלכה ושל הדיפה, של הבדלה וכוללנות, של זרימה ושל חסימה. 
  נוהגות על פי צירי הסכמות הללו (ראה פרק השורשים הגופניים של התפיסה).

  לדוגמה:

לשמאל וימין, לחלק  ואפשר לחלקגוף, שעצם המתכונת של המנגנון הפיצול מתבסס על ש יתכן ∗
  עליון ולחלק תחתון, לראש ולמה שאיננו ראש 

ההשלכה הנפשית היא בבואה של תנועות השלכה גופניות (תנועות של זריקה, הדיפה והרחקה).  ∗
  הדמיון קיים בעצם המלה

ההכחשה היא מעין אלחוש של הידיעה והיא מקבילה לאלחוש של תחושות בעזרת מנגנונים � ∗
  שרירי, ועצירת הנשימההפיזיולוגיים כגון הגברת המתח 

של אלחוש ונתקים בגוף,  )ובמידה מסוימת אולי גם תולדה(ההנתקה (דיסוציאציה) היא בבואה � ∗
  במיוחד של חלק הגוף שחווה חוויה טראומטית

התקה ברמה הנפשית היא נגזרת של התקות ברמה הגופנית מאבר לאבר וממערכת למערכת. � ∗
-פסיכוהמערכת המיוחד תופעת ההתקה האנרגטית מן המערכת המוטורית אל בולטת ה
  אוטונומי" -. במינוח של הפרדיגמה התקה כזאת מוגדרת "מעתק מוטוריתאוטונומי

מעתקים מן המערכת המוטורית אל מערכות אוטונומיות שכיחים למדי ומתבטאים בהעצמה אנרגטית של 
פריקה של אנרגיה כזאת. כתוצאה מכך מתפתחת פתולוגיה שאינה בנויה ל ת,אוטונומי- מערכת פסיכו

במערכת הקולטת. הפתולוגיה יכולה להתבטא בהפרעות נשימה או קצב הלב, בהפרעות במערכת העיכול או 
  בהפרעות בעור. הבטים של הקשר המיוחד הזה בין המוטוריות והנפש עדיין מחכים לחקירה מעמיקה.

  

  סומטיים-יםמוטורי יםמעתקיג. 

ק זה מוצגת השערה ראשונית שהתפתחה על יסוד תופעות חוזרות במרחב הטיפול בתנועה.  בפר
השימוש במונח "סומטי" מתייחס לכל האברים הפנימיים של הגוף ומוציא מכלל זה את 

המערכת המוטורית. אומנם המלה "סומה" חלה על כל הגוף, אבל השימוש הנפוץ של המונח 
תופעות של המערכות האוטונומיות, הויסרליות והעוריות. סומטי" מתאר בדרך כלל - "פסיכו
"  סומטי-מוטורי  "מעתקאוטונומי". המושג -ויסרלי-הוא קיצור של "סומטי"  סומטי"המושג 

הוא קיצור של המונח "מעתק מפריקה של ריגוש באמצעות תנועה של מערכת השלד לפריקה 
  "  תחליפית של ריגושים באמצעות אחת המערכות הסומטיות.

  סומטיות כתחליף לתנועתיות עוצמית  או לכמיהה חקית -תופעות פסיכו

סומטיים " (ראה חלק - בעבודתי הטיפולית נגלתה לי תופעה מרתקת, שאני מכנה אותי "חילופים מוטוריים
ראשון). נוכחתי שבמקרים רבים, כאשר נאסרת על ילדים צעירים ההבעה המוטורית של רגשות עזים עלולה 

תקה של פריקה רגשית מן המערכת המוטורית אל מערכות אוטונומיות. ההבעה המוטורית של להתרחש ה
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 -רגשות עזים נעשית בתנועות עוצמיות ותנועות של יישור הגפיים כלפי העולם שבחוץ. רוב הריגושים 
ית יוצרים רצון להושיט ידיים ולצאת אל העולם. חסימה עקב - סקרנות והתלהבות שמחה, כעס וגעגוע עז 

של תנועות עוצמיות ותנועות כלפי חוץ (למשל, תנועות יישור של הגפיים) מונעת תיעול רגשות כלפי חוץ 
אוטונומיות. התקות אלה הן גורם חשוב להתפתחותן של - ומאלצת את הגוף הרגשי ליצור התקות מוטוריות

למלא  -ת העיכול, העור הגו, העיניים, מערכ - סומטיות. הן דוחקות איברים אחרים בגוף - הפרעות פסיכו
את תפקיד המתנגדים וההודפים את האיום החיצוני. כתוצאה מכך, הכוח והמתח השרירי שהיו מיועדים 

  להפעיל את מערכת השלד מתועלים כלפי איברים פנימיים בעוצמה ובאופן שאינם מתאימים להם. 

   אוטונומית-תסומטיפריקה לשל ריגושים  מוטוריתפריקה מהתקה 

 בליסטיים של יצר העוצמיות ושל ריגוש הכעס,ה הביטויים חסימת, ובמיוחד הרגשית מוטוריותחסימת ה
מערכות ריגושית מועתקת ל- עוררות העצביתהמוטורי. - גוררת בעקבותיה שינויים במחזורי התפקוד הפיזיו

- יזיולוגי. פריקה רגשית סומטית מתחילה כאילוץ פ: נשימה, הזעה, מתח, דלקות וכו'סומטיים ומנגנונים
מה שלא יכול להיות אפשרי להשגה במרחב החיצוני חותר למימוש מטפורי בדרכים חילופיות במרחב נפשי: 
התקת העוררות מן  עם הזמן הפריקה עשויה להפוך לערוץ דיבור גופני עם עצמי ועם הזולת. הפנימי.

מתמשכת של התנועה  אחת התולדות החמורות של חסימההוויסרלית היא מערכת ההמערכת המוטורית אל 
  בכל מעתק כזה, כמו בכל חסימה נוקשה יש גם רכיב של חרדה.. העוצמית

דיכוי תנועות כוחיות ותנועות יישור של הגפיים מונע תיעול רגשות כלפי חוץ וחסימת העוצמיות המוטורית 
דות וההדיפה למלא את תפקיד ההתנג - הגו, העיניים, מערכת העיכול, העור  -ודוחק איברים אחרים בגוף 

בכוח של האיום החיצוני. חסימה של הפריקה המוטורית של ריגושים גורמת להטענת יתר ופעילות יתר של 
מערכות אוטונומיות. במקרים כאלה, הכוח והמתח השרירי שהיה מיועד להפעיל את מערכת השלד מתועל 

ק את קו יהן אינן יכולות להרח .כלפי המערכות האוטונומיות, שאינן בנויות לתפקד כמו המערכת המוטורית
בכך לא אך ההגנה מגבולות הגוף החוצה והן אינן יכולות לפעול באופן כוחני על אובייקטים חיצוניים. 

   .מתמצה הנזק לעצמי

המערכת  תהעצמ שהריגוש המועתק הוא ריגוש האהבה שאינה מוצאת כתובת. או אז,מקרים יש גם 
ידות ונטישה הורית. הגוף מתחיל לזעוק את זעקותיו האילמות בצורה האוטונומית מופיעה כתוצאה מחווית בד

  דלקות, הפרעות נשימה, פגעי עור. "הפצעונים שלי הם פיות זועקים" אמר לי אחד המטופלים.  של

עור (אקנה, פסוריאזיס).  , מצוקותהתקות כאלה עשויות לגרום הפרעות נשימה, הפרעות עיכול, כאבי ראש
לצאת אבל יכול לצאת רק דרך העור", אמרה מטופלת אחרת. המשהו הזה יכול להיות "משהו בתוכי דוחק 

(בתנועת יציאה של הגפיים) אך במקום זה הרגש יוצא  תחושות של הזעם חסר האונים ורצון להתנגד ולמרוד
רגשית - במקרים כאלה המערכת האוטונומית שנפגעת מקבלת הטענה עצבית .פצעים על העור- רק בבליטות

  כת בעוצמה וכמות שאינה הולמת את המנגנונים הבסיסיים שלה. מתמש

מחלישה את המערכת המוטורית ויוצרת התנהגות , " של רגשותסומטיתההתקה מהבעה מוטורית ל"הבעה 
בלתי יעילה ובלתי מובנת. המערכות האוטונומיות אינן בנויות לפריקה ריגושית עוצמית. הן מוצפות 

בלתי סדירה כגון פעימות לב  תן ויוצרת חלחלה ורעד, ופעילות אוטונומיבאנרגיה שמגבירה את פעילות
פעילות זאת ועוד, שסיבותיה במקרים רבים אינן מובנות.  ,פעילות .מואצות, הקאות, שלשולים או עצירות

מוטורית יוצרת מצבים ותנועות גלויים לעין והיא כפופה, לפחות חלקית, לשליטה רצונית מודעת. לעומת 
מערכות האוטונומיות פועלות את פעולתן באופן סמוי. גם העור הגלוי לעין מתפקד באופנים שאינם זאת, ה

נשלטים על ידי העצמי. כאשר נוצרות תופעות פתולוגיות בעור הן מתפתחות מבלי שתהיה לאדם שליטה או 
  מודעות לתהליך. 

  בשולי הדברים
ית: חוסר אונים קשור באובדן של היכולת להשתמש ביד הביטוי "אוזלת יד" מקפל בתוכו את מלוא החוכמה הגופנ

  ככלי של עוצמה. והיפוכו, כמו הביטוי "יד חזקה" ו"זרוע נטויה".

  המעתק מתרחש בכמה רמות:

  .תמעתק מפריקת מתח ריגושי באמצעות תנועה מוטורית אל פריקה באמצעות פעילות אוטונומי ∗
  משפיעה על איברים פנימיים.מעתק מפעולה המכוונת לאובייקט חיצוני לפעילות ש ∗
פעילות מתקבעת כש ת,לפעילות אוטונומי ,מעתק מפעולה מוטורית ממוקדת בזמן ובהקשר ∗

  אוטונומית תמידית.
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  מתרחש כהרף עין.  סומטיותהמעתק ממוטוריות ל יךאפשר לראות א באהבדוגמה ה

פגיעה ממשית כי היא  גבי בת השנתיים כעסה על אביה והרימה יד בתנועת הכאה מולו. לא היתה סכנת
ישבה במרחק ממנו. האב ראה בכך חוסר נימוס וגער בה: "לא מרימים יד על אבא!" גבי בלמה את תנועת 

היד (עצירה כזאת היא הישג מוטורי!), אבל הכעס המשיך לגאות ומייד בא "הפיתרון" בתנועת יריקה. 
  ה את מה שלוחץ מבפנים.היריקה שמרה על צד אחד של החוויה הרגשית: הצורך להוציא החוצ

 ,הזדמנויות מוטוריותלו ניתנות של מצבים אלה יש גם מצבים שבהם כל ילד חווה מצבים כאלה. אם לצדם 
נאסרת עליהם יילחצו יותר ויותר אל הערוצים של כעס שכל פריקה מוטורית  ,יווצר איזון. ילדים

או  ,השלכה ,תנועות עוצמיות של הדיפהכאשר החצנה של ריגוש הכעס בכאמור, והם רבים.  .האוטונומיים
נחסמת בעקביות על ידי הסביבה, החצנת הכעס עשויה לבוא לביטוי ביריקה או הקאה או הרטבת  ,הכאה

 -סומטיותבכל הפעולות הללו, האנרגיה הריגושית מוחצנת באמצעות מערכות  לילה או מבט נוקב.
הוא,  ולןבאמצעות המערכת המוטורית.המשותף לכ אוטונומיות (הפה, מערכת העיכול, שלפוחית השתן), ולא

  ולא החצנה מספקת.  נפל-החצנתשכולן מייצגות 

משבשת את האיזון בכל המערכות.  ויסרליות-סומטיותיצרית אל מערכות - התקה של אנרגיה ריגושית
  המערכת המוטורית נחלשת ומדלדלת ואילו המערכת האוטונומית אינה מתחזקת אלא נפגעת. 

עולם. גם אם תגויס אנרגיה רגשית רבה, התיעול - אינם יעילים ביחסי עצמי ויסרליים- סומטייםתחליפים 
החיצוני יגרום לכך שלא תהיה לה השפעה מחוץ לגבולות הגוף העצמי. האובייקט  תשלה לפעילות אוטונומי

התקת תפקידים  .זקנלהי העלול הקלוט את האנרגיה העצבית הבלתי מתאימה לתש מערכת הפנימיתיפגע ואילו הילא 
  רק מגבירה תחושות של חוסר אונים ואזלת יד. ,כזאת היא בלתי יעילה ביחס לסביבה ולגירויים החיצוניים

 להתקות מן המערכת המוטורית למערכת האוטונומית עשויות להיות תוצאות הרסניות:

וריאזיס), התקות כאלה עשויות לגרום הפרעות נשימה, הפרעות עיכול, הפרעות עור (אקנה, פס ∗
רגשית - כאבי ראש. במקרים כאלה המערכת האוטונומית שנפגעת מקבלת הטענה עצבית

מתמשכת בעוצמה ובכמות שאינן הולמות את המנגנונים הבסיסיים שלה. שום מערכת 
אינה יכולה למלא את  - יהיו אלה הריאות או המעיים, או הראש, או העור  - אוטונומית

  שתלחים בעוצמה כלפי האובייקט. התפקיד של הזרוע או האגרוף המ
 תיוצרו התקה מהבעה מוטורית ל"הבעה אוטונומית" של רגשות מחלישה את המערכת המוטוריתה ∗

  מתגברות עוד יותר.  והייאושהחולשה ת התסכול ותחושובלתי מובנת. התנהגות בלתי יעילה 
ידות ונטישה במקרים מסוימים, העצמה של המערכת האוטונומית מופיעה כתוצאה מחווית בד ∗

הורית. הגוף מתחיל לזעוק את זעקותיו האילמות בצורה של דלקות, הפרעות נשימה, פגעי עור. 
"הפצעונים שלי הם פיות זועקים" אמר לי אחד המטופלים. התחושה השלטת היא תחושה של 

  אוזלת יד וחולשה. 
טוריים של במקרים אחרים התופעות הללו עשויות להיות תוצאה של חסימת הביטויים המו ∗

העוצמיות. "משהו בתוכי דוחק לצאת אבל יכול לצאת רק דרך העור", אמרה מטופלת אחרת. 
 המשהו הזה יכול להיות תחושות של הזעם חסר האונים והרצון להתנגד ולמרוד. 

מעצם היותה תגובה לא מודעת, ההפרעה במערכת האוטונומית היא הפרעה במעגל סגור. היא  ∗
וב מבחוץ כי היא מתרחשת בחלקים הסמויים מן העין. עקב כך, ניתק אינה נפתחת בקלות למש

הקשר בין הפנים והחוץ ובין העצמי והאובייקט וניתק הקשר בין ההתרחשות הגופנית ובין 
  קוגניטיבית המקורית. הסיפור נעלם ועמו נעלם גם המפתח.-המשמעות הרגשית

 יההשלבים הראשוניים של המוטוריות ועד מדרגותבתנועה המוטורית טמון פוטנציאל גדול של התפתחות. מן 
היא יכולה לעבור שינויים ושכלולים רבים. לעומת זאת, פעילותן של המערכות האוטונומיות בדרך  ,הגבוהות

כלל אינה עוברת שלבי השתכללות עם הגדילה (להוציא השתכללות הנקנית בתרגול רב כמו יוגה). מעצם 
במערכת האוטונומית היא הפרעה במעגל סגור. היא אינה נפתחת בקלות היותה תגובה לא מודעת, ההפרעה 

למשוב מבחוץ כי היא מתרחשת בחלקים הסמויים מן העין. עקב כך, ניתק הקשר בין הפנים והחוץ ובין 
קוגניטיבית המקורית. -העצמי והאובייקט וניתק הקשר בין ההתרחשות הגופנית ובין המשמעות הרגשית

  עלם גם המפתח.הסיפור נעלם ועמו נ
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  סומטי? -מה מקור ההשערה בדבר המעתק המוטורי

הגעתי להשערה בדבר קיומו של מנגנון התקה ממערכת השלד למערכת האוטונומית בעקבות תצפיות בתהליך 
סומטיות, עלו מתוך התנועה הרגשית - הפוך: בהרבה מקרים כשעבדתי עם אנשים שסבלו ממצוקות פסיכו

סים עם הדמויות ההוריות. היו אלה יחסים של בלבול וחוסר אונים נרכש. הגוף זיכרונות מוקדמים של היח
נראה מלא זעם חסום. הערוץ המוטורי להבעת כעס היה חסום לגמרי. הדרכים היחידות שבהן הזעם בצבץ 
החוצה היו קול צווחני, גמגום, טיקים,  פצעונים ופסוריאזיס, כאבי בטן קשים, או הפרעות נשימה. בתהליך 

תנועתית. נסינו להבין מה כל -מילולית ולא-טיפול ניסינו להבין את התופעות הללו כסוג של שפה לאה
נפלים -הנפל הללו מנסות להיות, ללא הצלחה. במקרים רבים, הנחתי שאלה הם תחליפים-היציאות ויציאות

להביע רגשות של הבעת רגשות ישירה באמצעות תנועה רגשית ישירה. כאשר למד האדם לשקם את יכולתו 
על ידי תנועות מוטוריות (תהליך שנמשך חודשים!) נוצרה בתוכו רשות פנימית גם לחוש כעס בתנועות 
עוצמיות (בליסטיות) וגם לחוש געגוע בתנועות רכות. להפתעתי הגדולה, במקרים רבים נעלמו התופעות 

  סומטיות, לרבות אלה שלא הגיבו לשום טיפול רפואי.-הפסיכו

- תנועתית-גופנית - סומטיות הן דוגמה מעניינת של בלבול שמשתלט על כל המערכת - והפרעות פסיכ
נפשית. בבלבול הזה יש גם "רווח מדומה". הוא משרת את העצמי בכך, שהוא מסיט את החרדה מתחושת 
האיום והדיכאון הקיומי אל תחושות פיזיולוגיות מוגדרות וממוקדות, שמושכות את תשומת הלב של עצמי 

  חרים ותובעות קדימות בהתייחסות.ושל א

מתמשכת. המצוקה יכולה להיות הפרעת נשימה, כאבי  פסיכוסומטיתסובלים ממצוקה  ,רבים, שבאו לטיפול
ראש, מיחושי מעיים, פגעי עור כמו אקנה, פסוריאזיס ואכזמה. בדרך כלל, מלוות בתחושת חרדה כוללנית. 

 , שלעלו זיכרונות של דיכוי העוצמיותהוצף בחרדה ו האדםעוצמיות - כאשר עבדנו על תנועות בליסטיות
העדר לגיטימציה לבטא ריגושים עזים באמצעות תנועה. תהליך ההיזכרות היה כרוך בתחושת מצוקה ולווה 
לפעמים בבכי או בסירוב לנסות. בדרך כלל, הפער בין עוצמת הריגושים ובין החלשות הערוץ המוטורי יצר 

ת חרדה חסרת פשר וחסרת מוצא. עצם המחשבה לנסות תנועה עוצמית כמו קונפליקטים פנימיים ותחוש
זריקת כדור או תנועות הדיפה יכלה לגרום לאדם להתנגד בעקשות: "אני לא מוכן להיות תוקפני!". פעמים 

כאשר  –בהדרגה!  –נפשו מוכה חרדה הצליח לצאת מן המחסום - שהגיע לטיפול בתנועה כשגופומי רבות 
כעבור זמן, ההתנסויות בתנועה עוצמית  .נות לחוות מחדש את התנועתיות החסומהלו הזדמה ניתנ

("בליסטית" בשפת הפרדיגמה), הפכו למקור של צחוק וחדווה. שיקום שיטתי של התנועה העוצמית במקביל 
לעיבוד קוגניטיבי של הסיבות לחסימתה, הביא להעלמות של תחושת החרדה ובמקרים רבים גם להקלה 

  העלמות המצוקה האוטונומית.ואפילו ל

  :תהליך הסומטיזציה של ריגושים מושפע מכמה גורמים שמתחברים זה לזה

  המערכות האוטונומיות מבשילות לפני המערכת המוטורית  ∗
 וכוללנותחוקי עיבוי שוררים  במרחב החוויתי הראשוני ובסכמות התפיסה הראשוניות ∗
  מוטורית-חסימה חיצונית של הפריקה הרגשית ∗
  ך למצוא ערוצי פריקה חילופייםהצור ∗

חוקים של פלסטיות תפקודית ומעתקים אנרגטיים פועל על פי בשלב ההתפתחות הראשוני הגוף העובדה ש
בין המערכות האוטונומיות לבין המערכת המוטורית. המצב הזה מזכיר במידה מסוימת את מה שדניאל סטרן 

התנועה, הרגשות והתפיסה  זה בשלב ים מובחנים.מודלית, שאינה מתפלגת לערוצים חושי- כינה החישה הא
 חוקי הלא מודע הראשוני, שאין בהם הבחנהגם הזה, שוררים אגר אנרגטי משותף. במ אגרפועלים בתוך מ

בין תחושות ורגשות, בין חוויה לתקשורת ובין גוף עצמי לגוף אחר. אפילו בתוך גוף עצמי אין  ברורה
לפעילות מוטורית.  תד למערכת שלמה ואין הבדלה בין פעילות אוטונומיהבדלה בין פנים וחוץ ובין אבר בוד

אלה הם חוקי העיבוי (פרויד על עבודת החלום). ובכל זאת, בתוך החוויה הכוללנית יש התחלות של חוויות 
נבדלות. המוקדמות שבהן הן חוויות של מלאות לעומת התרוקנות, התרחבות לעומת הצטמצמות, הנאה 

  יעה לעומת פליטה. החוויות הללו מספקות תשתית לסכמות הראשוניות של התפיסה.לעומת כאב ובל

מודע על ידי אותן סכמות של - העובדה שגם המערכת המוטורית וגם המערכת הויסרלית מונחות באופן לא
מודליות - , חוקי העיבוי והא)מודע הגופני גם לאורך החיים- ובלא(בחודשים הראשונים כיווניות מרחבית: 

שית (סטרן) חלים גם על הכיווניות הבסיסית בתפקודי האברים. אברים שונים ממלאים תפקודים של הרג
תנועה במרחב, של קליטת גירויים (כלומר, של הבאת העולם אל המרחב האישי), של פריקה ריגושית 

ורת ומשא של הוצאת גירויים פנימיים החוצה אל העולם), של מימוש מוטיבציות ורצונות ושל תקש ,(כלומר
  ומתן בין עצמי לאחרים.
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העובדה שהתפקודים האוטונומיים (מערכת העיכול, מערכת הנשימה, מערכת העור) נמצאים בדרגת בשלות 
תפקודית לפני המערכת המוטורית הופכת אותם לערוצי הביטוי הראשוניים של כל התרגשות. סדר הזמנים 

תלוי במערכת -ד האוטונומי, הבלתי רצוני והבלתישל ההבשלה הגופנית, יוצר מצב פרדיגמטי שבו התפקו
המוטורית (נשימה, עיכול, הפרשות, תחושות) נכנס לפעולה לפני התפקוד של המערכת המוטורית ובמיוחד 

של המערכת המוטורית. המוטוריות נכנסת לתמונה בצורה גולמית מאוד רק לאחר  הרצונילפני התפקוד 
  זו רק ראשיתה של דרך ארוכה.  ,ארבעה חודשים וגם אז- שחלפו שלושה

 מוטוריתפריקה מעתקים מאת היווצרותם של  אפשרמ , המאפיין את רמת התפקוד הראשונית,העיבוי מנגנון 
"אנלוגיות מרחביות וקינסתטיות". התנועה מן הפנים בתיווכן של , אוטונומית- פריקה סומטיתל של ריגושים

המעתקים מתרחשים לפי סכמות  וריים אל אברים ויסרליים.החוצה (יציאה והוצאה) מועברת מן האברים המוט
, הכנסה לעומת הוצאה, התעצמות לעומת החלשות, זרימה לעומת קיבוע התפשטות לעומת הצטמצמות,,של 

כך במקום הדיפה בידיים עשויה להופיע, "הדיפה" באמצעות הפה (יריקה, הקאה),  פנים לעומת חוץ.
לה) או באמצעות פי הטבעת (אנקופרזיס) במהלך שאינו רצוני ואינו באמצעות שלפוחית השתן (הרטבת לי

  מודע.

אך בהיותם מוצנעים  ידיים והרגלייםלבכיוונים אנלוגיים סומטי, האברים הסומטיים פועלים - במעתק מוטורי
  .בתוך הגוף, הם אינם נתונים לשליטה רצונית ולא לתצפית

נועה לאור ריבוי הפונים שאצלם נחשף קשר הדוק בין השערת המעתקים נולדה, כאמור, במרחב הטיפול בת
והנה, במקרים רבים מתוכם, הסתבר  סומטיות.- ות פסיכוומצוקכעס חסום, תנועה חסומה, תלכידי חרדה 

אישיים של החסימה - שהעבודה על שיקום התנועה החסומה במשולב עם ליבון ההקשרים הרגשיים והבין
  הביאה למספר תוצאות מרשימות:

  משמעותית של תבניות התנועההרחבה  ∗
  התחזקות היכולת לחוש כעס ועוצמה ולבטא זאת בתנועה ∗
  התפוגגות תחושת החרדה שליוותה אותו כצל ∗
  סומטית.  -הטבה משמעותית של המצוקה הפסיכו ∗

אם אומנם יש מסלולים ומעתקים כאלה, ניתן להסביר את השיפור שנגרם בתהליך הטיפול בתנועה בעזרת 
להתייחס אל  שינויים מפליגים נוצרו אצל מטופל, שהוצע לויצר היפוך בכיוון המעתק.  ההשערה שהטיפול

ולמצוא בתוך עצמו את הגרעינים  נחסמה התתנועהבעה רגשית שכאל  הסומטיתהחרדה ואל המצוקה 
בשלב האקוטי, לא תרגילי הרפיה אלא דווקא פתיחת המחסומים של  .הנסתרים של העוצמיות שדוכאה

האנרגיה החסומה שהועתקה לערוץ הוכיחה עצמה כיעילה. - במיוחד "יילוד הכעס"  -צמית התנועה העו
ויצרה תחושות חרדה, הועמדה שוב לשירות הפריקה המוטורית. ככל ששוקמו החיבורים בין הרגשות,  סומטי

נומי הרצונות והביטויים המוטוריים וככל ששוקמה החוויה של גוף עוצמי, כך הוקל הלחץ על האבר האוטו
  הפגוע.

עצם קיומו של המנגנון מאפשר גם לשנות את כיוון החילוף ולתעל את האנרגיה הרגשית מן הביטויים  
  שלה בחזרה אל ערוצי הפריקה המוטורית. סומטייםה

אוטונומיים עשוי להתקבל אצל רבים בהרמת גבה. תגובה כזאת היא בלתי - רעיון המעתקים המוטוריים
 ולא תופעות פתולוגיות קשות התנועה הרגשית לבין חסימתקשר הקליני בין לנמנעת בחוגים שלא נחשפו 

  .אלא מציאות טיפולית של עשרות שנים" רעיון"לגבי, אין זה  .לכוח המרפא של התנועה המוטורית

  סומטיות כתחליף לתנועתיות עוצמית  או לכמיהה חקית -תופעות פסיכו

סומטיים " -ני מכנה אותי "חילופים מוטורייםבעבודתי הטיפולית נגלתה לי תופעה מרתקת, שא
(ראה חלק ראשון). נוכחתי שבמקרים רבים, כאשר נאסרת על ילדים צעירים ההבעה המוטורית של 

רגשות עזים עלולה להתרחש התקה של פריקה רגשית מן המערכת המוטורית אל מערכות 
יות ותנועות של יישור אוטונומיות. ההבעה המוטורית של רגשות עזים נעשית בתנועות עוצמ

יוצרים  -סקרנות והתלהבות שמחה, כעס וגעגוע עז  -הגפיים כלפי העולם שבחוץ. רוב הריגושים 
רצון להושיט ידיים ולצאת אל העולם. חסימה עקבית של תנועות עוצמיות ותנועות כלפי חוץ 

גוף הרגשי ליצור (למשל, תנועות יישור של הגפיים) מונעת תיעול רגשות כלפי חוץ ומאלצת את ה
סומטיות. -אוטונומיות. התקות אלה הן גורם חשוב להתפתחותן של הפרעות פסיכו-התקות מוטוריות

למלא את תפקיד  -הגו, העיניים, מערכת העיכול, העור  -הן דוחקות איברים אחרים בגוף 
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ים המתנגדים וההודפים את האיום החיצוני. כתוצאה מכך, הכוח והמתח השרירי שהיו מיועד
  להפעיל את מערכת השלד מתועלים כלפי איברים פנימיים בעוצמה ובאופן שאינם מתאימים להם. 

הגעתי להשערה בדבר קיומו של מנגנון התקה ממערכת השלד למערכת האוטונומית בעקבות 
סומטיות, עלו -תצפיות בתהליך הפוך: בהרבה מקרים כשעבדתי עם אנשים שסבלו ממצוקות פסיכו

הרגשית זיכרונות מוקדמים של היחסים עם הדמויות ההוריות. היו אלה יחסים של מתוך התנועה 
בלבול וחוסר אונים נרכש. הגוף נראה מלא זעם חסום. הערוץ המוטורי להבעת כעס היה חסום 
לגמרי. הדרכים היחידות שבהן הזעם בצבץ החוצה היו קול צווחני, גמגום, טיקים,  פצעונים 

שים, או הפרעות נשימה. בתהליך הטיפול ניסינו להבין את התופעות הללו ופסוריאזיס, כאבי בטן ק
הנפל הללו -תנועתית. נסינו להבין מה כל היציאות ויציאות- מילולית ולא-כסוג של שפה לא

נפלים של הבעת רגשות -מנסות להיות, ללא הצלחה. במקרים רבים, הנחתי שאלה הם תחליפים
כאשר למד האדם לשקם את יכולתו להביע רגשות על ידי  ישירה באמצעות תנועה רגשית ישירה.

תנועות מוטוריות (תהליך שנמשך חודשים!) נוצרה בתוכו רשות פנימית גם לחוש כעס בתנועות 
עוצמיות (בליסטיות) וגם לחוש געגוע בתנועות רכות. להפתעתי הגדולה, במקרים רבים נעלמו 

  לשום טיפול רפואי. סומטיות, לרבות אלה שלא הגיבו-התופעות הפסיכו

-גופנית -סומטיות הן דוגמה מעניינת של בלבול שמשתלט על כל המערכת - הפרעות פסיכו
נפשית. בבלבול הזה יש גם "רווח מדומה". הן משרתות את העצמי בכך, שהן מסיטות -תנועתית

ושכות את החרדה מתחושת האיום והדיכאון הקיומי אל תחושות פיזיולוגיות מוגדרות וממוקדות, שמ
  את תשומת הלב של עצמי ושל אחרים ותובעות קדימות בהתייחסות.

 סומטיים  עשויות להיות תוצאות הרסניות:- למעתקים המוטוריים
התקות כאלה עשויות לגרום הפרעות נשימה, הפרעות עיכול, הפרעות עור (אקנה, פסוריאזיס),  ∗

רגשית - ענה עצביתכאבי ראש. במקרים כאלה המערכת האוטונומית שנפגעת מקבלת הט
 - מתמשכת בעוצמה וכמות שאינה הולמת את המנגנונים הבסיסיים שלה. שום מערכת אוטונומית

אינה יכולה למלא את התפקיד של הזרוע  - יהיו אלה הריאות או המעיים, או הראש, או העור 
  או האגרוף המשתלחים בעוצמה כלפי האובייקט. 

נומית מופיעה כתוצאה מחווית בדידות ונטישה במקרים מסוימים, העצמה של המערכת האוטו ∗
הורית. הגוף מתחיל לזעוק את זעקותיו האילמות בצורה של דלקות, הפרעות נשימה, פגעי עור. 
"הפצעונים שלי הם פיות זועקים" אמר לי אחד המטופלים. התחושה השלטת היא תחושה של 

  אוזלת יד וחולשה. 
ת תוצאה של חסימת הביטויים המוטוריים של במקרים אחרים התופעות הללו עשויות להיו ∗

העוצמיות. "משהו בתוכי דוחק לצאת אבל יכול לצאת רק דרך העור", אמרה מטופלת אחרת. 
המשהו הזה יכול להיות תחושות של הזעם חסר האונים ורצון להתנגד ולמרוד. חסימת העוצמיות 

התנועתיות והכוח בידיים  ודיכוי הרצון העצמי, חסימת התנועה העוצמית היא גם דיכוי של
 וברגליים. 

מעצם היותה תגובה לא מודעת, ההפרעה במערכת האוטונומית היא הפרעה במעגל סגור. היא  ∗
אינה נפתחת בקלות למשוב מבחוץ כי היא מתרחשת בחלקים הסמויים מן העין. עקב כך, ניתק 

ות הגופנית ובין הקשר בין הפנים והחוץ ובין העצמי והאובייקט וניתק הקשר בין ההתרחש
 קוגניטיבית המקורית. הסיפור נעלם ועמו נעלם גם המפתח.-המשמעות הרגשית

  

  התייחסותיים-רגשיים-תלכידי זיכרון מוטורייםיד. הגוף נושא 
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  היכן שמור בנו מראה הילד?
  והידיים ההן שהיו? השלד

  נושא אותנו כקולב
  היכן הגו הדק שהיה עליו?

  

  

 שטייןאחד המדבריות, אורי ברנ

 

  הגוף הרגשי צובר וזוכר

כל הגילים, מוטוריים. -בגוף הבוגר מוטבעים תלכידי זיכרון רגשייםהגוף הוא מערכת של גיל בתוך גיל. 
  אופקי-הגוף האנכי "זוכר" את הגוף החיקיכל החוויות וכל השלבים כלולים בגוף הבוגר. 

  פיסי - מנגנון הצבירה הפסיכו

פשית מבוסס על צבירה של חוויות ולא על התנתקות מחוויות. בכל המערכות תהליך ההתפתחות הגופנית והנ
הגופניות והמוחיות מתרחשת צבירה: צבירת שומנים, צבירת מתח, צבירת אינפורמציה, צבירת ניסיון וצבירת 

משמר זיכרונות הגוף הבוגר שומר בתוכו זיכרונות של הגוף הינקותי בתוך תבניות המתח  דעת. הגוף
  . והתנועה

  הנחה זו מתיישבת עם דברי פרויד:

לאיבוד. דוק ותמצא  ךהול ושום דבר מכלל מערכי הנפש האינפנטיליים אינ, למרות התפתחותו של המבוגר"
שכל המשאלות, רחשי היצר, דרכי התגובה והעמדות של הילד עדיין מצויים באדם המבוגר ועלולים לחזור 

  " ...ובנסיבות נאותות. הם לא נהרסו אלא רק התכס

 מבוא לפסיכואנליזה

רגשי מכיל עירוב של רישומים מוקדמים. חוויות חקיות מתערבבות ומתלכדות עם חוויות של - הזיכרון הגופני
(ראה להלן) קצר להפליא. לפי עצם טיבו הוא אינו  בטהרתומערך יחסים מולי. זמנו של הארכיטיפ המעטפתי 

ר מכן, גם מצבים שהילד נישא על ידי הורה אינם חזרה שנה וחצי. לאח- תואם לגוף אנושי לאחר גיל שנה
מלאה למצב העיטוף החקי. לעומת זאת, הארכיטיפ המולי מתקיים לאורך כל חיי אדם. זה המצב הדומיננטי 

  בעמידה, בישיבה בהליכה ובתפקוד מול מכשירים ומשימות. 

  Body and Mature Behavior ) מנסח רעיון דומה בספרו.1949פלדנקרייז (

Man's capacity to make personal nervous and muscular patterns was associated with the fact 
that innervations concerned with voluntary movements grow while the control of action is being 
learned…He learns to speak, to walk, to adjust himself to his parents, and to other members of 
his society all at once…All these different patterns developing simultaneously, are interwoven 
not only in the mental plane but also in the body P.99 

  רגשיים- תלכידי זיכרון מוטוריים

פיסיים מקוצרים. -על ידי שימורם בקודים פסיכו סוף פרטים אלא- הצבירה נעשית לא על ידי אחסון של אין
הקודים המקוצרים מאפשרים למערכת להגיב למצבים חדשים במהירות על ידי שליפת דרכי תגובה שנוסו 

שבהם מתלכדים רשמים  בעבר. מן החוויות המוקדמות מתחילים להתהוות גרעינים תפיסתיים מעובים,
-ם. אני מכנה את הגרעינים הללו "תלכידי זיכרון מוטורייםמוטוריים, רגשיים, התייחסותיים ותפיסתיי

רגשיים". התלכידים הללו מכילים תמצית של הסברים ולקחים, שחלקם ניתנו על ידי המעטפת וחלקם נוצרו 
מכניס סדר לעולם , העל ידי העצמי. בהצטברותם, התלכידים יוצרים את הבסיס לסיפור האישי ("הנרטיב")

  החוויות הפנימי. 

הרכיבים מתלכדים ומתמזגים אלה באלה עד שאין  שבמבנה המיוחד הזה ,מדגיש את ההנחה תלכידונח המ
ה בין התגובה לבין הגירוי ואין הבדלה בין עצמי לזולת. בתלכיד, התגובה הגופנית של העצמי ברורהבדלה 



  93

תלכיד. תבניות מתלכדת עם תמונת האחר/ים ועם האקלים הרגשי והסביבתי, כפי שנחווה בעת היווצרות ה
התנועה, השמורות בתוך תלכידי הזיכרון המוקדמים, מכילות רישומים של יחסי האובייקט הראשוניים ותמצית 
לא מודעת של סיפור החיים, כפי שהעצמי מספר לעצמו. מבחינה זאת, ניתן לראות את תבניות התנועה 

  כמנגנון גופני של הפנמה.

התגובה האוטומטית מתייחסת להווה . רו עלול לצאת בהפסדולמנגנון כזה יש ערך הישרדותי, אבל שכ
  כשכפול של העבר ועלולה לחסום תגובה יותר משוכללת ויותר מתואמת להווה.

. רק בשלב שני הוא הופך למייצג של זיכרון. רישום של תגובה ממשית לאירועים ממשייםתלכיד זיכרון הוא 
גופניים מורכבים - שוניים, שמתוכם צומחים מבנים נפשייםתלכידי הזיכרון הראשוניים הם מעין גרעינים רא

  יותר.

  בשולי הדברים
מוחי)  :נפשי (כלומר-ההנחה שקיימים מנגנונים שבאמצעותם תגובות וחוויות מתלכדות למבנה גופני

שאותן . מתיישבת עם דברים שכותב רסטק בספרו "המוח": "למוחותינו יש אפשרויות התנהגות מסוימות..
על פי ניסויים, אנו יודעים שלאחר שנקבעו דפוסי התגובה, רב הסיכוי  ס לתגובה על כל גירוי בסביבה.ניתן לגיי

  שימשיכו להתקיים ולקבוע את האופן שבו ינהגו האדם או בעל החיים בעתיד".

ן כי התייחסותי" לבין השקפתו של ז'אנה שהאמי- רגשי- יש קרבה רעיונית גדולה בין המושג "תלכיד זיכרון מוטורי 
"בתנאים נורמליים, המודעות לריגושים, למחשבות, לפעולות ולתחושות, הקשורות בחוויה המסוימת, מתחברת 
ליחידת הכרה אחת (הדגשה שלי, י.ש.ל.), הכפופה לשליטה רצונית". בשונה ממנו, במקרים רבים תלכידי הזיכרון 

המוקדמים, שהתגבשו לפני רכישת השפה  תלכידי הזיכרון ,אינם כפופים לשליטה רצונית ולמודעות. במיוחד
  והחשיבה הקוגניטיבית.

  כיפוף ויישור בתלכידי זיכרון מוקדמים

מראשית החיים המנגנונים המוטוריים הבסיסיים סופגים תחושות ורגשות. מצבי כיפוף ומצבי יישור טעונים 
הראשונית. הם רוויים כל אחד במשמעות רגשית משלו. במצבי כיפוף ותנועות כיפוף טבוע חותם החקיות 

מילוליים של פסיביות, תלות, הישענות וגעגוע למחוברות גופנית. כשעולים רגשות של עצב -זיכרונות קדם
או פגיעות יש נטייה להיכנס למצבי כיפוף והתכנסות. כשנכנסים למצבי כיפוף והתכנסות, במקרים רבים 

ת מכילה. לעומת זאת, היישור מכיל את טעם מתלוות לכך תחושות של עצב, פסיביות וכמיהה למעטפת הורי
  האינדיבידואציה וההיפרדות ממחוברות גופנית לגוף ההורי. 

  השערות נוספות בכמהההנחה בדבר קיומם של תלכידי זיכרון קשורה 

התייחסותית ולא תנועה משימתית: העולם האינטראקטיבי של - המוטוריות הראשונית היא תנועה רגשיתא. 
עות של גופים. התינוק מתייחס ומגיב לעולם בתבניות של מתח ותנועות וקולט רשמים התינוק מלא תנו

  טקטיליים וויזואליים מתנועות של אחרים.

התנועה האנושית מפעילה מערכות רבות בנוסף על המערכת המוטורית המוטוריות היא המוציאה לפועל ב. 
  אישית. -מידע ומארגנת דרכי תקשורת בין של תגובות ורצונות, היא ערוץ הבעה של רגשות, היא מעבירה

  חוויות מוקדמות אינן נמחקות מהזיכרון. השערה זו מתיישבת עם דברי פרויד:ג. 

כי משמעות מופלגת נודעת לכל מגמת חייו של האדם מרשמי ילדותו, ובייחוד . "מצאנו אישור להשערה..
הירות יתירה באיזו מידה רשמים אלה אינם מרשמי שנות ילדותו הראשונות. הפסיכואנליזה הצליחה לקבוע בב

  קה".יניתנים למח

גם חוויות, שעברו הדחקה או הנתקה (דיסוציאציה) אינן נמחקות. ההדחקה וההנתקה פועלות על המודעות 
מוטוריים. במקרים כאלה, התלכידים - רגשיים- הקוגניטיבית, אך אין בכוחן למחוק את התלכידים החושיים

לוגי ולהפעיל את המערכת המוטורית בחזרתיות אוטומטית סטיראוטיפית, מנותקת עשויים לקבל אופי פתו
  מהבנה ומהשפעה של המודעות.

העובדה שחוויות מוקדמות אינן נגישות להיזכרות קוגניטיבית בגלל היעדר עוגנים מילוליים אין פירושה ד. 
  מוטורית.- שהן בלתי נגישות להיזכרות פיסיו

ת התנועה בתלכידי זיכרון ראשוניים. העובדה שתלכידי הזיכרון הראשוניים האופי הארכאי של תבניוה. 
 נוצרים בשנות החיים הראשונות יוצרת מצב שהתבניות המוטוריות (השזורות בתלכידי הזיכרון המוקדמים) הן
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תבניות ארכאיות, השייכות לשלב שבו המערכת המוטורית הרצונית עוד לא בשלה לגמרי. כפי שנראה להלן, 
  נפשית.- ובדה זו יש משמעות רבה במקרים של פתולוגיה גופניתלע

תנאים טראומתיים במעטפת המשפחתית או הסביבתית, בין שהם חריפים (אקוטיים) ובין שהם מצטברים, ו. 
עשויים לשבש צמיחתן של תבניות תנועה מפותחות מתוך הדפוסים הארכאיים שבתלכידים הראשוניים. אופי 

הפעלה  :גופני משותף והוא- שונה אבל בכל הטראומות ניתן לזהות גרעין נפשיהטראומה יכול להיות 
  אוטומטית מתמשכת של תגובת חרדה כוללנית.

עצמי. המשורר יהודה עמיחי נותן לכך ביטוי שירי - שכבות של זיכרונות ודימויי-ז. אדם נושא עמו שכבות
  חזק:

  אחר כל מעשה שאני עושה
  יתי לפני שניםצועדים, כמו בלוויות, הילד שהי

  הנער באהבתו הראשונה שהייתי, החייל שהייתי
  בימים ההם והאיש אפור השער שהייתי לפני שעה.

  ועוד אחרים, גם זרים, שהייתי ושכחתי
  ואחד מהם אולי אשה..

  יהודה עמיחי, כמו בלוויות

  דימוי גוף ודימוי מעטפת

  גוףהדימוי השפעת התנועה הרגשית על 

ס לתמצית היחס שהאדם מתייחס לגופו כמייצג את עצמו. דימוי הגוף מתהווה מתוך דימוי גוף מתייח המונח
החוויות והאינטראקציות המוקדמות בין הילד לסביבתו. כל תינוק וכל ילד חווה את גופו דרך התנסויות של 

ימית הנאה וכאב, מגע ותנועה, ריגוש והבעה ודרך יחסיו עם אחרים משמעותיים. דימוי הגוף הוא תמונה פנ
לא מודעת של סיפור החיים, המוצפן בצופנים גופניים ולא של נתוני הגוף הממשיים. דימוי הגוף, להבדיל 
מ"סכימת הגוף" הוא מבנה נפש רגשי יותר מאשר קוגניטיבי כי הוא מתעצב בשנים המוקדמות. תלכידי 

  ובו.הזיכרון המוקדמים נשזרים לתוך דימוי הגוף הראשוני ומשפיעים גם הם על עיצ

מתפקד כמערכת היגוי רגשית, בלתי מודעת, אשר מכוונת את תנועות  דימוי הגוף ,לאחר העיצוב הראשוני
הגוף  אתהגוף על פי קודים נוקשים של "מסוכן/בטוח", "מותר/אסור" "מסוגל/לא מסוגל". הקודים מכוונים 

  חלקי גוף מסוימים.  כולו או

-פיסיולוגי, גם בהבט הפסיכואנליטי וגם בהבט הפסיכו-סיכופול שילדר, חקר את דימוי הגוף גם בהבט הפ
חברתי. שילדר גרס כי ככל שהאינטראקציות עם אחרים משמעותיים פגומות יותר או בלתי מספקות בשנות 
החיים הראשונות, כן יש לצפות שדימוי הגוף לא יתפתח באופן תקין. השקפה זו מבליטה את חשיבות 

יצוב דימוי הגוף, אשר מלווה את העצמי בצורה זו או אחרת לאורך כל התרומה של המעטפת ההורית לע
  חייו.

על התפקיד המיוחד שיש לתנועה המוטורית בעיצוב דימוי הגוף, אומר שילדר, כי לחוויות של כאב 
ול"שליטה מוטורית בגפיים", יש תפקיד מפתח בהתפתחות דימוי הגוף, בצד גורם האינטראקציות עם אחרים 

לדבריו, התנועה היא "הגורם המאחד הגדול" של חלקי הגוף השונים. בפועל, ובדימוי הגוף.  משמעותיים.
   לטענת שילדר, חוויות של תנועה ומחול עשויות לחולל שינויים בדימוי הגוף גם בגיל מבוגר.

  חותם המעטפת והדמויות ההוריות שמור בנו כחלק מדימוי הגוף

  קוים של עשן ניטו במלוכסן...
  על כף ידי. אבא הכה
  ..כף יד רשעה. שהיאהוא אמר 

  קוים של עשן ניטו במלוכסן
  פחד לוחך את הכף הרשעה

   תיאבא חדל מהכות או
  אך הפחד הזה שריר וקיים. 

  דליה רביקוביץ , כף היד הרשעה

כל הרבדים החוויתיים העתידיים, שמצטברים בגוף ובנפש במהלך ההתפתחות, בנויים על חווית המעטפת 
ת שמוטבעת בזיכרון כתלכיד של רשמים תחושתיים, מוטוריים ותפיסתיים. דימוי המעטפת הוא הראשוני
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מודעת של תכונות המעטפת ההורית, כפי שנחוו בינקות, דרך חוויות של הנאה וכאב, מגע - התמצית הבלתי
ת מזינה מעטפ התייחס אל גופו.לומד מן המעטפת ההורית איך לותנועה, אמפתיה או חוסר אמפתיה. תינוק 

לעומת זאת, חוויות של ואמפתית בונה אצל התינוק מוקד פנימי של הזנה עצמית ויחס אמפתי לעצמי. 
מעטפת מנוכרת, רודפנית או משפילה מחבלות באפשרות שייווצר מקור פנימי מיטיב. במקום זאת, נוצרים 

כזאת עלולה ליצור  מעטפת מוקדים של התנכרות לעצמי ולגופי, האשמה עצמית ותחושות של חלל ריק.
. ילד שמתפתח גם על אברי גוףגרעין של חשד בסיסי ועוינות, שיושלכו לא רק על דמויות אנושיות אלא 

אמפתית, מפנים את היחס הזה ומפתח כלפי גופו יחס של עוינות וחוסר - בתוך מעטפת רודפנית, לא
  אמפתיה. 

   מופנמים מסריםהגופנית הופכת למעטפת של מעטפת ה

גוף החקי מתכסה במהירות בשכבות שניוניות של חוויות גוף ריבוני. המציאות של "גוף עצמי עטוף חווית ה
גופנית" נמוגה אל נבכי הזיכרון הגופני בלי להשאיר ייצוג בזיכרון הקוגניטיבי. רישומה -במעטפת הורית

רבות כנוכחות  תמונת היחסים במעטפת ההורית מלווה את העצמי לאורך שניםנשאר מוטבע בגוף ובנפש. 
  סמויה.

  דימוי המעטפת משוקע בזיכרון בתוך שלושה מבנים:

  רגשיים-בתלכידי זיכרון תנועתיים ∗
(גבולות גמישים או  איכות הגבולות שלובתמונה פנימית של המרחב: צורתו (רחב, מצומצם), של  ∗

דף או רו- מזין, ביקורתי-(אמפתי האקלים הבסיסי בתוכונוקשים, מותאמים או מקובעים) ושל 
  נוטש). -זונח

"רק סוסים  ,"אין לך סיכוי- "יש לך סיכוי, לך" אסור-לך מותר"מסרים: ברשת עוטפת של  ∗
", "אם תעשה/י כך תשבור את לבי"... בנים לא בוכים", "מפתה תנהגי כאישה לאבועטים", "

 תמונת המרחב, יותר משהיא משקפת גבולות אובייקטיביים היא השתקפות חוויתית של גבולות
האפשרות והזמינות. קווי המתאר שלהם משרטטים את מרחבי הרשות ואת מרחבי האיסור, 

  שבתוכם האדם פועל. 

דימוי המעטפת ההורית מתפקד כפילטר חוצץ בין העצמי לבין העולם שבחוץ ותוחם את מרחב התנועה ואת 
והן כמבנה מנטלי רפרטואר התנועה האישי. הבנת תפקודה של המעטפת ההורית הן כמבנה גופני ממשי 

(דימוי מעטפת), שממשיך להתקיים בעולם הפנימי, יכולה להרחיב את ההבנה של תופעות של העברה, 
  רגרסיה, דיכאון ובלבול פסיכוטי.

  

  שורשים גופניים  צומחת מהתפיסה המופשטת  טו.

  שורשי הנפש נעוצים בגוף המתנועע

זמנית גם - מקופלים כל צירי הזמן. הגוף הוא בוהגוף הוא המקום, שבו מתחברים הצירים המרחביים ובו 
תבניות התנועה והסכמות הקוגניטיביות מתפתחות  הווה תמידי וגם אגן הניקוז של כל יחידות הזמן שחלף.

  .באותו פרק זמן והן משפיעות זו על זו בהשפעה הדדית מורכבת

חישה שלו תלויים בתנועה. כדי ומתקשר בתנועותיו. גם אברי ה- מתייחס- תינוק בחודשי חייו הראשונים חש
לינוק עליו להפנות את ראשו ואת פיו אל הפטמה. כדי לראות עליו להזיז את עיניו. כדי לשמוע עליו 
להטות את ראשו. כדי לגעת ולמשש עליו להניע את ידיו (באקראי או במודע). התנועה יוצרת צורות 

באמצעות התנועה התינוק "בוחר" את מידת אישי. - ומעצבת את מיקום הגוף במרחב הפיסי ובמרחב הבין
  הקרבה או הריחוק בינו (כלומר בין גופו) לבין האחר (כלומר גופים אחרים) 

צורות ויחסים במרחב ובזמן. האינטראקציות הגופניות של גוף  ותאחרים יוצרשל עצמי ושל הגוף תנועות 
. השפה פיסתית למושגים הראשונייםתשתית תויוצרות כיוונים במרחב מכוננות העצמי עם גופים אחרים 

 ושגים של סיבה ותוצאהממושגים של מקום וזמן ואפילו היחס הבסיסיות. - העברית מבליטה זאת במילות
: "לפני", "אחרי", "קדימה", "אחורה" "על יד", "על ידי", "למעלה", "למטה", "אחר של גוףיחסים נגזרים מ

  . .."...", "מאחר ש.כך", "מפני ש
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  מן והמרחבתפיסת הז

- מתוך תחושות וחוויות ממשיות שהגוף חווה באינטראקציות בינו לבין גופים אחרים במרחב הפיסיקלי והבין
  אישי נוצרים:

  .מפורק-פתוח, שלם-רך, סגור-עגול, קשה-קטן, ישר-: גדולצורה ומרחבמושגים ראשוניים של 

  סדיר;-בלתי- מקוטע, סדיר-לאט, מתמשך-אחרי, מהר-: לפניזמןהמושגים הראשוניים של תבניות ויחסים של 

כלפי - כלפי חוץ, כלפי מטה-שמאל, כלפי פנים- קצוות, ימין-: מרכזיחסים וצירים במרחבסכמות מוקדמות של 
  .מנותק- רחוק, מחובר-מעלה, קרוב

תנועתיות -מופיעות תחילה כחלק אינטגרלי של חוויות גופניות תבניות, יחסים והקשריםסכמות מוקדמות של 
תנועתיים הממשיים אל הרמה - המושגים, אשר מועברים מן "האירועים" הגופניים. ך ההתפתחותבמהל

הקוגניטיבית, יוצרים מעברים בין הממד הקונקרטי לבין הממד הסימבולי של החוויה. המעברים הללו 
מתרחשים בין היתר באמצעות מילות יחס ודימויים השאולים במישרין מן הגוף ונקלטים לתוך השפה 

  הספרות.ו

  אישי -תפיסת המיקום של עצמי במרחב הבין

. הסכמה הזאת אישי-המיקום של עצמי בעולם הביןמשמעות מיוחדת יש לסכמה הראשונית המסכמת את תחושת 
גופיים) בחודשים הראשונים - אישיים (כלומר, הבין-נוצרת על בסיס האופי הייחודי של מערך היחסים הבין

ערכי הקשר הארכיטיפיים). העובדה, שבמהלך התפתחות תקין כל תינוק חווה של החיים (ראה פרק על שני מ
-חקית של הדמויות ההוריות מטביעה חותם רגשי- עצמי בחודשים הראשונים כגוף עטוף במעטפת גופיתהאת 

 צנטריות".-ממשי של "אגוגופני מצב תפיסתי עמוק. במעטפת החקית, התינוק נמצא במרכז וללא מתחרים. זהו 
תינוק במעטפת, כל צירי המרחב מובילים מן הזולת אליו או ממנו אל הזולת. עם גדילתו הגוף חייב לגבי 

לוותר על המיקום המיוחד הזה, אבל הנפש נכספת אליו בצורה כזאת או אחרת. אצל ילדים בולט במיוחד 
להישאר במרכז  הפער הזה בין "גירוש הגוף מן החק ההורי" אפילו על ידי עצם גדילתו, ובין הרצון העז

גם במערכי הקשר המוליים נשמרת התמונה של אני במרכז ושל צירים רדיאלים  תשומת הלב ההורית.
-פנים ~ חוץ, כלפיהיוצאים מהמרכז וחוזרים אליו. מן היחסים האלה נגזרים ביטויי אוריינטציה מרחבית: 

הצטמצמות, מרכז ~ היקפים, חוץ, כלפי מעלה ~כלפי מטה, קדימה ~ אחורה, התפשטות ~ - פנים ~ כלפי
  תחושת מלאות ~ תחושת ריקות.

  תפיסת המיקום של עצמי בזמן

 לאורך תחשנפ, הפיסי הגוף-זמןהמערכת של סכמות התפיסה מכילות שתי מערכות צירים של זמן: מצד אחד, 
הזמן  .נפשיההזמן מערכת מצד שני, ו. , לפני ואחרייש מוקדם ומאוחר. בציר הזמן הזה ציר קווי, חד כיווני

כשם ש"אין מוקדם ומאוחר בתורה" כך ושוב. -שבתוכו מתקיימת תנועת הלוךהוא מעין מאגר סגור,  הנפשי
כשם שהגוף נע במרחב הפיסי כך הזיכרון, כאבר מיוחד של הנפש, . זמן הנפשיגם אין מוקדם ומאוחר ב

בציר הזמן יכולה להתרחש חזרה כזאת  .חוויות מגילים קודמיםגעת שוב בלמסוגל לנוע במרחב הזמן ו
  של רגרסיה או במצבים היפנוטיים.במצבים  ,בהיזכרות מודעת

  בשולי הדברים
בעברית המקראית קיים מנגנון לשוני המשקף את פוטנציאל התנועה הפסיכולוגית בין הזמנים. מנגנון זה הוא ו' 

 - אבל כשנוספת לה ו' ההיפוך  ההיפוך אשר יוצר היפוך זמנים באותה מלה: המלה "היה" מצביעה על זמן עבר
.." ההיפוך הזה חל בכל פועל. אותו היפוך מתרחש גם .משמעותה משתנה לעתיד: "והיה באחרית הימים - "והיה" 

  בצורת העתיד של הפועל. "יאמר" ו"ילך" מציינים זמן עתידי, אבל בצירוף "ויאמר", "וילך" הם הופכים לעבר. 

  חיים תפיסתיות בראשית ה-סכמות תחושתיות

כאמור לעיל, החוויות המוקדמות של הגוף יוצרות אוריינטציה מרחבית גרעינית שנשענת על קואורדינציות 
חוץ, כלפי מעלה ~כלפי מטה, קדימה ~ אחורה, התפשטות ~ - פנים ~ כלפי-כלפימרחביות כגון: 

   ות.נקורהתמלאות ~ התהצטמצמות, 

המערכת הן את המערכת האוטונומית ומנחות הן את האוריינטציה המרחבית והסכמה של כיוונים במרחב 
פוטנציאל להתקת תפקידים מהמערכת המוטורית למערכת  בסכמה האחידה הזאת טמון .המוטורית

  ).סומטיים-האוטונומית, התקה שעשויה לגרום הפרעות פסיכוסומטיות רבות (ראה פרק על מחלפים מוטוריים
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האם  -ם למצוא את הכיוון ה"נכון" להפקת קול שלושה מתקשי- לדוגמה: תינוקות בני חודשיים
פנימה או החוצה. בהפקת הקולות הראשונים התינוק מגשש ומתבלבל: האם להוציא אוויר או 
להכניס אוויר בעת השמעת קולות. רק לאחר כמה ימים והרבה נסיונות מתרחשת התבהרות 

  תפיסתית והתינוק משמיע קולות בבטחה ובחדווה.-קולית

   

   משמעות זקוק למעטפות של הגוף .טז

  " (נרטיבים)חיים "מטפורות מנחות" ו"סיפורי

ובאותה מידה היא גם  פנימיותשל מטפורות  רקםתמונת עולם פנימי וממונחית על ידי התנועתיות הרגשית 
הפנימיות. הגוף הרגשי המתפתח זקוק להנחיה, כדי מטפורות ה רקםתמונת העולם הפנימי ומשותפה בעיצוב 

ד כיוון בין הגירויים הפנימיים והחיצוניים. הוא זקוק להזנה בביאורים ומשמעויות כדי למצוא את לא לאב
דרכו בתוך מרחב של אפשרויות ולחצים סותרים. בחיי הגוף הרגשי לא רק "ההוויה יוצרת את ההכרה" 

ההכרה. (כאמירתו הידועה של קרל מרכס) אלא גם ההכרה יוצרת את ההוויה. הגוף הוא המטריצה של 
  באותה מידה, ההכרה היא המטריצה של הגוף.

  למשמעות זקוק הגוף 

ריגושית הילד זקוק - כדי להגיע למדרגה של נאורות רגשית ושליטה במתגי ההשהיה של המערכת המוטורית
למעטפת שתספק לו מידע ומפתחות להבנה, ומשענות של משמעות לאותם ריגושים. המעטפת ההורית חייבת 

  .חונכות ותהליכי חונכותלהעניק מרחב 

כל מעטפת הורית מנחה את הילד בדרכים ישירות ועל ידי מסרים לא ישירים (התפרצויות רגשיות, העדפות 
הוריות). בתהליך הגדילה יש משקל רב להנחיה המילולית ולטיפוח הקוגניטיבי. תעיד על כך ההשתוקקות 

מם סיפורים על חייהם: על אבא ועל אמא, על לשמוע סיפורים ושירים. במקביל לכך, ילדים מספרים לעצ
עצמם ועל ילדים אחרים ועל בעלי חיים. סיפורים ושירים והסברים תורמים להתפתחות הנפשית של הילד כי 
הם מארגנים את עולמו הפנימי. סיפורים והסברים חיוניים גם לחיי הגוף. בתוך ביטויים מילוליים, בתוך 

ורמות התרבותיות ביחס לגוף ולתנועה. כל הסבר, כל משל וכל סיפור סיפורים ובתוך סרטים חבויות הנ
מכילים איזו הכוונה להתנהגות: מתי לפעול ומתי להתאפק, מתי להפעיל כוח ומתי להפעיל רכות, מתי 
להתנגד לרצונם של אחרים ומתי לציית לאחר. הנורמות הללו תורמות את חלקן לעיצוב היחס של הילד 

  תנועתי שלו. לגופו ולפוטנציאל ה

שיתנו  ,עד שבהעדר ביאורים מבחוץ הוא יוצר לעצמו הסברים ,הצורך של הילד להבין הוא כה גדול
משמעות למתרחש בחייו: "אני לבד כי אבא ואמא לא אוהבים אותי", "אמא עצובה כי הייתי ילד רע", ועוד 

שדרכו הילד חווה גם את עצמו  כהנה וכהנה. ל"הסברים" הללו יש כוח סוגסטיבי רב כי הם יוצרים פילטר
-וגם את העולם. הסברים כאלה אינם נשארים בגדר מחשבות מופשטות הם מתורגמים מייד למצבים רגשיים

גופניים והמצבים הגופניים יוצרים מציאות חדשה. הביטוי "נבואה שמגשימה את עצמה" משקף נכונה 
להתכנסות גופנית והימנעות מצטברת מיציאה אל ביטחון עלולה לגרום -גופניים: תחושת אי- תהליכים רגשיים

מודע לעצב, או לתחושה שכועסים עלי, חוסם את התנועתיות - העולם. כעס חסום שהופך באלכימיה של הלא
  בטבעת של מתח כרוני ומגביר את אי היכולת לבטא את הכעס או כל רגש אחר. 

  מטפורות מנחות 

ם כאלה מתלכדים בצורה מעובה ל"מטפורה מנחה". המטפורה במקרים רבים כבר בגיל צעיר, הסברים ילדותיי
המנחה מסכמת בתמציתיות את תחושת העצמי לגבי ערכו ומיקומו בעולם. למטפורות הללו יש תמיד גם פן 
המשקף מציאות נפשית וגם פן המשקף את תמצית החוויה הגופנית: איזה חלקי גוף אני אוהב או שונא? כמה 

ש לי לפרוש את ידי ורגלי? מה גודל המרחב התנועתי שלי? השאלות עשויות כוח יש לי? איזה חופש י
ושוב יש לה השפעה מצטברת על התפתחות הגוף  כל שאלה אשר חוזרת שוב ,להישמע פשוטות. אבל

  רגשי ועל חיי הגוף.-התנועתי

 –מודעות  אישיות או תרבותיות, מודעות או בלתי –כל אדם, ילד כמבוגר, נושא בתוכו מטפורות מנחות 
אשר מעצבות את התנהגותו הגופנית ואת יחסו לגוף. בביטוי "מטפורה מנחה" יש הד למושג "המלה המנחה" 
שהכניס בובר לחקר המקרא. שם הוא מדבר על כך שהתורה היא מרחב תודעתי אחד ולכן כאשר מלה מנחה 
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. השימוש כאן במונח מטפורה חוזרת בפרקים שונים ורחוקים זה מזה היא יוצרת קשר משמעותי בין הפרקים
הנפש הם מרחב תודעתי אחד ולכן למטפורה מנחה יש כוח רב להשפיע גם על - מנחה בא להדגיש שהגוף

  הנפש וגם על הגוף.

  פנימית.מנחה לא אחת, התקדמות בטיפול הייתה קשורה בהחלפה ספונטנית של מטפורה 

  בשולי הדברים
. אחת הבולטות שבהן היא ההכוונה לצייתנות בסיפור "הדובון ספרות הילדים מלאה הכוונות התנהגותיות א.
לא", שנענש על כך שהעז להגיד "לא!" לאמא. בלי היכולת להגיד "לא" לא תתפתח גם היכולת להרגיש - לא

  "כן" ולהגיד "כן".

ר דוגמאות של מטפורות מנחות הן הדמויות המנוגדות המצויות באגדות הילדים הקלאסיות: ברווזון מכוע ב.
לעומת ברבור יפה, לכלוכית דחויה לעומת נסיכה נבחרת, ילדים אבודים ביער לעומת ילדים שמצאו את דרכם 

  חזרה. 

כאילו ללמד שכל ביאור  -א -ר-ב - ג. בעברית, מעניין הקשר בין ביאור לבין בריאה. שניהם נגזרים משורש אחד 
  מציאות שלא הייתה קיימת קודם. בורא 

  

  ובתנועהן הטמון בגוף פוטנציאל התיקויז. 

 

[It is not] “I think, therefore I am”, as Descartes expressed it, but “I act and by my actions learn 
who I am”/ Not “Know thyself” as Socrates advised us, but by movement, and willed action, 
“Create thyself.” 

 Restak, R. The Brain Has a Mind of Its Own 

  

או לרע. כשם שהמבנה  נפש האנושית מכילה פוטנציאלים גרעיניים שיכולים להתפתח לטוב-מתכונת הגוף
 -הזה מאפשר היווצרותן של פתולוגיות, כך הוא מאפשר גם תיקון. המערכת המוטורית על כל חלקיה 

שפעילותה נחסמת לאורך זמן. כל נשארת שרירה(!) וקיימת גם כ - קבוצות השרירים, הפרקים, המפרקים 
מפרק וכל צומת אנטומי יכול להיות השער הראשון שייפתח להתחדשות. התנאי להתחדשות הוא החייאת 
התנועה הרגשית והעוצמית. הצלחת התהליך תלויה בקישור החוויות התנועתיות לעולם הרגשי ולמארג הבין 

   אישי המופנם. התוצאות יכולות להיות מפליאות.

ק, יתפקידים חיוניים לאורך כל החיים: לספק צרכים, לבטא ריגושים, לממש רצונות, לקרב ולהרחוריות למוט
דרך התנועה הגוף מתחזק, מתאמן ומשתכלל.  לבנות ולהרוס, להלחם ולברוח ואפילו סתם לנוע לשם הנאה.

"עצמי פועל התנועה המוטורית היא פעילות אקטיבית, שטמונה בה (לפחות בפוטנציאל) התחושה של 
  ומשפיע".

ים. עם הגדילה וההתפתחות ברורבראשית החיים הגבולות החווייתיים בין הריגושים הגרעיניים אינם 
לומד לקרוא לריגושים בשמות נבדלים ולזהות אותם ואת  ילדה .הלביליות הזאת נעלמת ,הקוגניטיבית

קוגניטיבית מובילה להתפתחותם -שיתרג-ההתפתחות התנועתית הביטויים המוטוריים שלהם כחוויות נפרדות.
של רגשות יותר מורכבים ומזוהים. הרמה הזאת אינה מתפתחת מאליה. בתנאים מסויימים, המעבר מריגושים 

בשלב  חסימה נוקשה ומתמשכת של המוטוריות הרגשיתלרגשות משתבש. אחד התנאים המשבשים הוא 
חרדה כוללנית מציפה. הגוף ולבלבול רגשי  עלולה לגרוםמדכאת תנועה רגשית סביבה  העוצמי המוקדם.

להתקבע, עלולה שית המוקדמת וגירמה הרהתנועה. - זמנית גם עוררות לתנועה וגם לחצים לאי- חווה בו
קיבוע של הריגושים ברמתם למרות שברמה הקוגניטיבית יש יכולת להבין את ההבדלים. התוצאה תהיה 

במקום אהבה כעס, במקום פחד או צער, ם כעס האדם חווה במקו: ניהםבלתי מודעים בי הגרעינים וחילופים
ולא מדובר כאן בהרגשה מורכבת אלא בהעלמות מוחלטת של תחושת הכעס או הפחד. התופעה  .כעס פחד

  כבר נדונה בהרחבה בפרקים קודמים ומוזכרת כאן מטעמי הקשר.

המעתקים שחלו במערכת ואת  אזורי החסימה הגופנית נפשיתלחשוף את  ההדרך לשקם את כוחות האני חייב
הרגשית. אדם לא מוכן לצאת לתנועה עוצמית כל עוד הוא משוכנע שכל הנפת יד מלמדת על כך שיש 
בתוכו הרסנות מסוכנת. אדם לא יוכל לצאת לתנועה עוצמית כל עוד אין הוא מודע לכך שכיסה את רגשות 
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ת לכך, שבמקרים רבים האדם אינו הכעס שלו במסכים עבים של עצב ומסכנות. ההתהפכות הזאת גורמ
  .תפיסתי השתבש- מסוגל להגדיר אפילו לעצמו מה הוא מרגיש. המצפן המוטורי נשלל ממנו והמצפן הרגשי

  בפרק על היפוך החדווה לחרדה נאמר:

החרדה מהווה חולית חיבור בין הדינמיקה הנפשית והדינמיקה הגופנית, כי הוא הריגוש   .א
  של עצירת תנועה וכיווץ השרירים  מתמשכתהיחיד שגורם לתגובה 

שיתוק הפעילות להחרדה מושכת להסתגרות, להימנעות מיוזמה וגם לעיכוב או אפילו   .ב
  המוטורית 

בחרדה כוללנית, כמו בחדווה הבסיסית אין התייחסות ישירה לחוץ ואין קשר ישיר ל"תמונת   .ג
  , שמקורותיה הם יותר פיסיולוגיים מאשר קוגניטיבייםמצב מציאותית"

  חרדה מקובעת מאופיינת בפיצול בין רמת עוררות גבוהה מאוד ומצב של חסימה תנועתית   .ד

אלא  ,תנועה מוטוריתמתפרקת באינה חזקה ריגושית -עצבית חרדה נוצרת כאשר עוררות  .ה
  מערכת הסומטיתל מועתקת

יתר של מערכות סומטיות עד כדי היווצרותן של -תהליך כזה עלול להוביל להטענת  .ו
  סומטיות- הפרעות פסיכו

בטיפול בתנועה יש אפשרות להפוך את כיוון התהליך על ידי שיקום התנועה הרגשית בעבודה 
  משולבת של תנועה ושימוש במלים לחשיפת הרבדים הנפשיים הקשורים בה. 

  

מוטורי של -נפשית מכוננת בסיס יעיל לניתוח פסיכו-יח. פרדיגמה גופנית
  ולטיפול בתנועה  התנועה הרגשית

  

  ן לנו הכללות, שנוכל להסתמך עליהן, אין לנו סוגים שבאמצעותם נכיר יחידים.""אם אי

"כל ידיעה על קשר קבוע ויציב בין אירועים עלולה להועיל...הכרת הסדירויות בהתפתחות ובגידול מסייעת 
  ".לביאור מקרה מסוים, אף אם איננו יודעים את הקשרים הסיבתיים, הגורמים לאותה סדירות

   102 ,קפלן" 

  מהי פרדיגמה? 

. דגם מושגי המגדיר רק את החוקים והיחסים הקבועים ביסודן של תופעות מורכבותהמושג "הפרדיגמה" מציין 
מתכונת שאינה תלויה במקום תופעות מורכבות הן צירוף בין חוקים אוניברסליים (פרדיגמטיים), אשר מייצגים 

המתכונת הארכיטיפית של הגוף האנושי, ם וזמן. תלויות בתנאי מקותופעות אישיות, אשר ובין  ובזמן
-הפוטנציאלים הביולוגיים האוניברסליים והתכונות הקבועות של מערכי היחסים במרחב הפיסי, במרחב הבין

מידה" - אישי ובצירי ההתפתחות מספקים תשתית להגדרות של ערכים פרדיגמטיים, שיכולים לשמש "סרגלי
אין בחלק המופשט של הפרדיגמה תיאורים של תופעות ספציפיות כמו בהערכת תופעות גופניות ונפשיות. 

נפשי של אדם זה או אחר. כל אלה שייכים - מבנה גוף, תכונות אישיות, תכנים רגשיים וארגון גופני
ההנחה היא, שבפרדיגמה של לחלקים המטפלים בתופעות פרטיות ומיוצגים בפרופילים האישיים (ראה להלן). 

  של תקינות ופתולוגיה כאחד.  רגשית-תיתתנוע יברסליים טמון הבסיס לאנליזהיחסים וחוקים אונ

משרטטת את יסודות הדקדוק הבסיסי של שפת התנועה הרגשית: את המורפולוגיה, הפרדיגמה במובן זה היא 
  לא הפרטי). - את כללי התחביר ואת הסמנטיקה (במימד האוניברסלי 

  הפרדיגמה נולדה מתוך שאלות כגון:

תן ללמוד מן המבנה הגלוי של הגוף על התקינות או אי התקינות של התנועתיות מה ני ∗
  הנצפית?

מהם הביטויים הגלויים והסמויים של הקשרים בין המערכת המוטורית ובין המערכת הרגשית  ∗
ובמיוחד מהם המנגנונים המוטוריים שפועלים במצבים כגון עקה (דחק), מתח, דיכאון, הפרעות 

  אישיות?
  וה שחרור תנועתי וזרימה תנועתית בתחושת הנאה שאבדה ונמצאה?מדוע מלו ∗
  מדוע מלוות תנועות של יציאה מן הגוף והתפרשות במרחב בתחושת חדווה? ∗
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מה התרומה הייחודית של התנועה המוטורית לטיפול, בשילוב עם האמפתיה של המטפל ועיבוד  ∗
  תהליכי העברה?

 רגשית? -תנועתיתמה ההסבר לתופעת ההיזכרות במהלך של התנסות  ∗
 אמנותית?-מתי חריגות משקפת קווים פתולוגיים ומתי היא משקפת ייחודיות יצירתית ∗

  נפש תקינה-מבוססים על סכמה של מערכת גוף הפרדיגמה, מושגי

הוא הגדרה   - התקינה והמשובשת  - סיס לניתוח התנועה הרגשית הבהנחה בסיסית של הפרדיגמה אומרת, ש
מספקת "סרגלי  )התקינות (כמושג תיאורטי מופשט יות של גוף אדם שנולד תקין.של  התכונות האוניברסל

יחסים וחוקי התפתחות של מגדירה מערכת פרדיגמה המדידה" להבנת הפרעות ומצבים פתולוגים. 
אוניברסליים. כמערכת מושגית מופשטת היא מתייחסת למתכונת האוניברסלית של גוף שנולד תקין. סולמות 

ם ממתכונת בריאה של פוטנציאלים ביולוגיים. ההנחה היא שהמתכונת הבריאה מספקת בסיס ההערכה נגזרי
טוב להערכה של בריאות וחולי כאחד. קל יותר להעריך מצבים פתולוגיים כאשר יש בידינו מדדים מדוייקים 

וכת המתומושג התקינות מתבסס על הנחת יסוד מרכזית: כי התנועה הרגשית היא של תפקוד פרדיגמטי. 
   בין המודע ללא מודע, בין המוחשי והמופשט ובין האני לאחר., הפעילה והגלויה בין הגוף והנפש

  מוגדרת על ידי שילוב של כמה מקורות:התקינות 

המנגנונים המוטוריים. אופני הפעולה של של מתכונת הגוף האנושי ושל  ארכיטיפייםהנתונים ה ∗
פתחותיים והתכלית הפוטנציאלית של האדם המבנה משמש בסיס להיסקים בדבר היעדים ההת

  (גישה טלאולוגית). 
  ומעקב שיטתי אחר הצלחות וכשלונות בטיפולים נפשיים באמצעות תנועה קליני  ניסיון ∗
  של תופעותשכיחות סטטיסטית  ∗
  אנרגטיקה (א. לואן), שיטת פלדנקרייז ועבודת היוגה-דינמיות" כמו הביו-פרדיגמות "פיזיו ∗
  גיות בגישות פסיכואנליטיות, התפתחותיות ומשפחתיותפרדיגמות פסיכולו ∗

  "ת-י- מ-ק-ר- מ פרדיגמההיא " נפשית"- תנועתית-"הפרדיגמה הגופנית

  ת. המונח בנוי מראשי תיבות:- י-מ- ק- ר-הגוף האנושי הוא מערכת מ

  תכונת אוניברסלית של הגוףמ

  גשות ר

  שבק

  ת)חשבה (תפיסה, זיכרון, קוגניציה, למידה, שפה וארגון הדעמ

  משמעות; ביני לביני, ביני לבין זולתי, ביני לבין עברי)- זמן-מרחב- חסים (גוףי

  ריגושית, הבעה סמלית)-נועה (זרימה~עצירה, פריקה דחפיתת

 פרדיגמה"השימוש בביטוי הפרדיגמה, כמבנה שמתייחס למערכת מרקמית, חייבת להיות מרקמית גם היא. 
מכלול היחסים כ-התפיסה-הרגשות- מערכת התנועהת עה אשמר בתודמכוון לבשני חלקי הספר  "מרקמית
  שלם. 

חותרת לתת כלים שיאפשרו להתבונן ולהבין את המורכבות של המערכת  ת-י- מ-ק-ר- המ הפרדיגמה
נפשית: כיצד מצבים גופניים הם גם מצבים נפשיים וכיצד מנגנונים ומבנים נפשיים מוצאים לפועל - הגופנית

ניים. הערכת התנועה הרגשית מכוונת לאתר את אזורי החשש ואת אזורי על ידי מנגנונים ומבנים גופ
המטרה היא התעוזה של עצמי, לזהות הרגלים חוסמי שינוי ולהבין את היחס הדינמי בין הקבוע והמשתנה. 

ת מגבולות האינטואיציה וחורגשלפתח את החשיבה הפרדיגמטית כתשתית לתצפית ולהערכה אבחונית 
  ל מערכת מושגים כללית. ענות עונשוהניסיון האישי 

  כגון:הונחיתי על ידי שאלות  פרדיגמהנפשית של ה-בנית מדדי האנליזה התנועתיתב

ה פעילות הגוף על המערכת החושית, על תפיסת הזמן והמרחב ועל תפיסת היחסים כיצד משפיע ∗
 סובייקטיביים?- הבין

  ה ונמצאה?מדוע מלווה שחרור תנועתי וזרימה תנועתית בתחושת הנאה שאבד ∗
  מדוע מלוות תנועות של יציאה מן הגוף והתפרשות במרחב בתחושת חדווה? ∗
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 ?מהם הביטויים הגלויים והסמויים של הקשרים בין המערכת המוטורית ובין המערכת הרגשית ∗
  מהם המנגנונים המוטוריים שפועלים במצבים כגון עקה (דחק), מתח, דיכאון, הפרעות אישיות? ∗
  והתנועות אלה על אלה? כיצד משפיעים הרגשות ∗
 כיצד משפיעה התנועה הרגשית על תהליכי הפנמה ועל תהליכי העברה? ∗
 באלו אופנים הגוף שומר זיכרונות ובאלו אופנים הוא שולף אותם? ∗
 זולת?-מה תרומת התנועה להתפתחות העצמי וליחסי עצמי ∗
 נפשיים?- ם הגופנייםמנגנונימהו פוטנציאל השכלול ומהו פוטנציאל השיבוש הטמון ב ∗
מה ניתן ללמוד מן המבנה הגלוי של הגוף על התקינות או אי התקינות של התנועתיות  ∗

  הנצפית?

  אינה באה להחליף פרדיגמות פסיכולוגיות   ת -י-מ- ק- ר-המ הפרדיגמה 

ת אינה באה להחליף פרדיגמות פסיכולוגיות. אדרבא, היא נשענת עליהן ונמצאת - י-מ- ק- ר- הפרדיגמה המ
-אינה מחדשת דבר בתחום העובדות, אבל היא מארגנת את הידע האנטומי יאשך אתן. השיח מתמ-בדו

פסיכולוגי באמצעות מושגים חדשים. הדגש המיוחד המושם על המוטוריות ועל הקשר ההדוק בין - פיסיולוגי
, מנגנוני התנועה המוטורית לבין המנגנונים הנפשיים הוא ניסיון לאזן את המצב הקיים, שבו המוטוריות

למרות היותה החלק הגלוי ביותר לעין, אינה זוכה לתשומת לב מספקת בחשיבה ובהמשגה הפסיכולוגית. 
רגשית לשיח הפסיכולוגי. - מימדית על ידי הוספת התנועה המוטורית- המטרה היא לפתח חשיבה קלינית רב

מצד שני להוסיף מצד אחד, לנתב את החשיבה למשמעויות הנפשיות של התנועתיות בקרב מטפלים בתנועה ו
ריגושית, אשר פועלים - לעולם המושגים של פסיכותרפיסטים את המודעות למנגנונים של המערכת המוטורית

רק  מתקיימים םבעולם התופעות. ה נראים כפשוטם םאינ תייםהפרדיגממושגים "מאחורי הקלעים". ה
  כמפה להערכה וניתוח. ,בתודעה

  פרדיגמה ואופטימיות

גים פרדיגמטית מאפשרת למתבונן לא לטבוע בים התופעות הספציפיות ולא לאבד קיומה של מערכת מוש
הפוטנציאלים האוניברסליים (,הפרדיגמטיים") נותנת כלים לבחון את  תהדגשתקווה לנוכח גילויי פתולוגיה. 
  לאור האפשרויות הפוטנציאליות.הייחודיות של התבניות האישיות 

היא מציעה תשובות או למצות את מורכבותה של נפש האדם. הפרדיגמה אינה מתיימרת לתת את כל ה
כיוונים ואופנים כיצד לעבור ממצבים משובשים למצבים יותר מתוקנים. ברור שאין פתרונות פשוטים ואין 

 תמיד יישארו שאלות פתוחות, שיחייבו השקעה של זמן ומחשבה להגיע לחקר התופעות.תשובות מוחלטות. 
  חשיבה פרדיגמטית משרטטת קו אופק, שבו התיקון אפשרי ולו במופשט.בתוך המורכבות הגדולה, 

מארגנת את גוף הידע מתחום הטיפול בתנועה עם גופי ידע מתחומי אנטומיה,  הפרדיגמה המרקמית
, שמאפשרת ניתבמערכת מושגים חדש פסיכואנליטיותחקר המוח, ופרדיגמות התפתחותיות ופיזיולוגיה, 

כיצד מצבים גופניים  : לא בהפרדה מפצלת אלא בראיה מתכללתנפשיים -נועתייםתהליכים תלהתבונן ולנתח 
הם גם מצבים נפשיים וכיצד מנגנונים ומבנים נפשיים מוצאים לפועל על ידי מנגנונים ומבנים גופניים 

  בתיווכה של התנועה המוטורית. 

-י כל אחד. הנתונים הגופנייםת על תופעות ניתנות לצפיה על ידונסמכהפרדיגמה פונה לכל אחד. הנחותיה 
תנועתיים שעליהם מתבססת הפרדיגמה ניתנים לבדיקה ותיקוף על ידי כל אחד. הן מתוך חוויה אישית, הן 
מהתבוננות בגוף אחר. מושגיה ומדדיה פתוחים לחיבורים עם תחומי החינוך, האנתרופולוגיה והאומנויות 

  למיניהן.

  ל בתנועההפרדיגמה משמשת כלי אבחוני בשדה הטיפו

 . טיפול בתנועה הוא שיטת טיפול אשרבתוך השדה של טיפול בתנועה תפתחהה ת- י-מ- ק- ר- המהפרדיגמה 
כוח הריפוי הטמון בתנועה  .את הכוח המרפא של הגוף והתנועה להתמודדות עם מצוקות נפשיות תמגייס

ושגים הבסיסית של . הפרדיגמה מגדירה את מערכת המובמחול היה מוכר בכל התרבויות ובכל התקופות
  תחום הטיפול בתנועה. (ראה נספח בסוף הספר)

  בשולי הדברים
תנועתיים אינו בא למעט את חשיבותו של המימד הרוחני בחיי האדם. היחס בין - המיקוד בהבטים הגופניים

הגוף והרוח העסיק בצורה כזאת או אחרת את כל התרבויות האנושיות. במיוחד חוזרת השאלה האם הגוף 
מכשול לרוח האדם או שהוא כלי המרכבה של הרוח. יש זרמים רוחניים שמחזיקים בהשקפה שהגוף הוא הוא 
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מקור החטא והטומאה ויש זרמים שדוגלים בהשקפה שהגוף הוא הבסיס לעלות במעלות הרוח ולכן יש 
של  יםדיגמטיהפר היסודות תחדדו ליוה ולתחזקו לשכללו. מניסיוני האישי אני יכולה להעיד, שככל ככל שהלכ

כך הלכו היסודות שאני רואה בהם את "הדקדוק הבסיסי" של שפת התנועה, רגשית, -התנועתיות המוטורית
  ונפרשו בפני רשתות וספירלות של צמתים בין הגוף, הנפש והרוח, שלא שיערתים כלל.

  

פסיכואנליטיים ומודלים התפתחותיים -השתקפויות של מושגים פסיכולוגיים
  בפרדיגמה

למושגים   - אם במובלע ואם במפורש  -שנאמר במקומות שונים בספר, מושגי הפרדיגמה מתייחסים כפי 
שונים בתחומי הפסיכולוגיה ההתפתחותית והפסיכואנליזה. תקצר היריעה מלדון בחיבורים ובהקבלות באריכות 

  הראויה. ובכל זאת, החלטתי לאזכר חלק מהם, כפתיחה לדיון יותר מאוחר.

  על חשיבות השנים הראשונות ועל קיומו של רצף שלבים התפתחותייםהסכמה כללית 

סכסואליים, -מוטוריים, שלבים פסיכו-הסכמה על קיומם של שלבים פרדיגמטיים בהתפתחות: שלבים פיזיו
  סוציאליים, שלבים בלידה הפסיכולוגית ושלבים בהתפתחות הנרקיסיזם.- שלבים פסיכו

  דיבוריים- וגניטיביים וקדםק-הסכמה על חשיבותם של הרשמים הקדם

 אחר: -הסכמה על מרכזיות הקשר עצמי

 חשיבות האחרים הממשיים כפי שהיא מוצגת בעבודותיהם של שטרן ושל ויניקוט

      חשיבות האחרים המופנמים כייצוגים פנימיים כפי שהיא מופיעה בתיאוריות של יחסי אובייקט.

  הסכמה על כוחו של צורך ההיקשרות 

  גים פסיכולוגייםהקבלה למוש

  תנועתי בכל מושג)-(הקבלה אך לא זהות. הפרדיגמה מבליטה את הפן הגופני 

  מושגים מקבילים בפסיכואנליזה

יחסים. חשיבות הסוגרים כמוקדים של יצרים,  -נפש  - קיומם של יצרים ככוחות מניעים גוף  ∗
  פחדים, יחסים

  יות  בתוך מבני הנפש הראשונייםהתייחסות -רגשיות-יצריות-התלכדות של פונקציות גופניות ∗
  חשיבותם של מנגנוני ההגנה בעיצוב המערכת הנפשית והגופנית  ∗
  ארגון ראשוניות לבין רמות ארגון שניוניות-הבחנה בין רמות ∗
  יחסים-נפש- היצרים ככוחות מניעים גוף ∗
  אישיים- יחסים בין-חרדות- יצרים-הסוגרים כמוקדי התלכדות בין גוף ∗
  ההדחקה הכוח המעצב של מנגנון ∗
  חשיבותם של מנגנוני ההגנה בהתפתחות ובתפקוד הדינמי ∗
  ההבחנה בין ראשוניות ושניוניות ובין עיבוי להבדלה ∗

  חברתי של אריק ה. אריקסון- הקבלה למודל הפסיכו

  חברתיים-חוץ, מנגנונים פיסיולוגיים ומנגנונים פסיכו- הקשר בין אזורי גוף, יחס פנים

  ("ההיתאמות")חשיבותם של מנגנוני ההסתגלות 

  קבלה לתורת העצמי

  חשיבות גרעין עצמי כמבנה כולל ובתוכו כוחות שונים ∗
  חשיבות מימוש הפוטנציאלים של העצמי ∗
  הקשר בין עצמי גרנדיוזי לבין אנכיות (קוהוט) ובין גפיים ותוקפנות בשירות העצמי. ∗
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] בפרדיגמה. 1[-] ל0ן [). זה מקביל לקוטביות בי-קוהוט מדבר על קשת המתח בין קוטב (+) לקוטב (
) -משלים. קוהוט מדגיש שהשימוש ב (+) (-שלילי אלא תפקיד נוגד- בשניהם אין לקטבים ערכיות של חיובי

קוטבי מקביל לדגם הבינרי של -אינו מייצג חיוב או שלילה אלא קטבים במעגל של זרם חשמלי. הדגם הדו
  הפרדיגמה.

  הקבלה לביואנרגטיקה

הנפש. גם - חסימה בכל מערכי הגוף- שה את החשיבות המכרעת של מנגנון זרימהתורת הביואנרגטיקה מדגי
  הפרדיגמה מדגישה זאת.

  הקבלה לתורת הגשטלט

נפש, תבנית שלמה וחלקי תבנית ביחסי השתקפות) - תורת הגשטלט מדגישה ראייה מכלולית של תבניות (גוף
  קטבים משלימים. רקע. כמו כן תורת הגשטלט מדגישה את הדינמיקה שבין- ויחסי דמות

  חקית למושגים פסיכולוגיים-הקבלה בין מושג המעטפת ההורית

פרדיגמות אינו עומד בסתירה ל ,ראשוניאישי ה- ביןמרחב הכמייצג את ה "חקית-הוריתמעטפת המושג "
  הפסיכואנליטיות.  ההתפתחותיות

  להלן דוגמאות אחדות:

חקית. הגדרת המעטפת החקית כמרחב -ת ההוריתהמושג "מרחב פוטנציאלי" קשור ישירות למושג המעטפ.  1
הראשוני של התינוק אינה סותרת אלא חופפת את כל הפרמטרים של המרחב הפוטנציאלי והמרחב המעברי, 

  כפי שויניקוט הגדיר זאת. 

", "התמזגות", מקבלים משמעות עמוקה יותר כאשר מביאים בחשבון עצמי- זולת" יאנייםקוהוטם המושגי.  ה2
גוף התינוק מצוי במצב של "התמזגות" ממשית עם גוף ההורה. קוהוט משווה שבראשית החיים  את העובדה

את חווית המחוברות המוקדמת לחווית האחר כחלק מגוף העצמי. המושג שהשתמש בו לתיאור היחס הזה הוא 
  עצמי". התיאור הזה מתיישב עם תכונות מערך היחסים החקי. -"זולת

יכולוגית העצמי השקפה חדשה על מושג הנרקסיזם. החידוש הוא בכך שקוהוט .  קוהוט מעמיד במרכז פס3
אינו רואה את הנרקסיזם כשלילי מעיקרו. אדרבא, זה כוח ביולוגי גרעיני שיכול להתפתח לטוב או לרע. זו 
השקפה זו מקבילה למושג הפוטנציאלים הגרעיניים בפרדיגמה: הנרקיסיזם הוא אחד הפוטנציאלים הגרעיניים 

  ל העצמי. ש

. מושג המעטפת מושג ה"שריון המגונן" (מסוד קהאן).  מושג המעטפת החקית מקביל במידה מסוימת ל4
  . א לא רק דימוי אלא ממשות גופניתי, המעטפת החקיתהולא רק לתפקוד מופשט.  לממשות גופניתמתייחס 

ם "מכל" ו"מוכל" של ביון, .  המושג של גוף עצמי עטוף בתוך המעטפת ההורית חופף במידה רבה למושגי5
סמבוליים שביון מדבר עליהם. המעטפת - תנועתי למימדים המנטליים- אך הוא מוסיף את המימד הגופני

  ודם ולא רק מטפורה. - החקית היא מכל בשר

הממשי, שבשלב הינקות נותן - חקית בא להדגיש את החשיבות של המכל הפיסי- מושג המעטפת ההורית
  נפשית שלו אינה בשלה לתפקוד אוטונומי.- ר, בשלב שבו המערכת הגופניתלתינוק מרחב מזין ומאפש

הדוגמאות הקצרות לעיל אינן ממצות את הנושא. אולי הן תעוררנה את יצר הדעת של הקורא להמשיך 
  לחקור בכיוונים האלה.
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  חלק ב: הגוף מספר את סודות הנפש 

  

  מודל בינרי לניתוח שפת התנועה הרגשית
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  שון: החיפוש אחר יסודות הדקדוק של שפת התנועה פרק רא

 “The body is the best picture of the mind”. Wittgenstein 

 
  בפתח חלק היישום ברצוני לשוב ולצטט את דבריה של ברברה בראון:

(אך) . יומיים בהישרדות נפשית וחברתית..-אנחנו מתייחסים אל השרירים רק מצד תרומתם לעיסוקים היום..." 
יש סיבות רבות להאמין, שחוויות השרירים עשויות לקחת את הנפש לאופקים, שטרם נחקרו. מחוזות שבהם 

   .הגוף והנפש יכולים להתאחד במציאת הבנה טובה יותר של העצמי"

מערכות, פרקים ומפרקים, חלקים וחלקיקים. -הגוף האנושי הוא דוגמה של תזמור מופלא בין מערכות ותת
שכלול בצד פוטנציאל ים וריבוי הרמות השונות של התפלגות ושזירה טומן בתוכו פוטנציאל של ריבוי החלק

מתרחש במקומות  )פעילות תאי העצב, פעילות הבלוטות, זרימת הדםחלק מפעילות הגוף (שיבוש. של 
ת. אינם חלק מחווית התקשורת היומיומי אלה יה אלא במכשור מיוחד.ינגיש לרא ואינו סמויים מן העין

מערכת השלד על מבנים שניתנים לצפייה והערכה, ללא צורך במכשור. צורות ו תיוצר מוטוריתמערכת הה
פרקיה ומפרקיה היא מעין ספר פתוח לאדם החווה ולאדם המתבונן. החזה, הבטן, הגב, הידיים והרגליים לא 

  נועות הנפש. רק מבצעים פעולות אלא גם יוצרים צורות ותנועות שמשקפות "בגוף ראשון" את ת

ביא בחשבון לא רק מצבים ותהליכים גופניים אלא גם מצבים ותהליכים לה ה הרגשית חייבח התנועותינ
מערכת המדדים חייבת  נפשיים. לכן, כל יחידת מידה גרעינית חייבת לשקף גם מימד גופני וגם מימד נפשי.

שני מיקוד ביחסים המערכתיים בין  מיקוד: מצד אחד מיקוד בפרטים (הבדלה) ומצד-למזג בין שתי נקודות
להסיק מסקנות מרחיקות לכת ביותר [לאפשר] גירץ: "המטרה היא הפרטים (אינטגרציה). כדבריו של ק. 

מעובדות קטנות, אך בעלות מארג צפוף מאוד. לתת סימוכין להיגדים כלליים על תפקידה של התרבות 
). הפרדיגמה 37(ע'  פרשנות של תרבויות "פרוטרוטעירובם בסבך הבבניין החיים החברתיים דווקא על ידי 

  מגדירה מערכת מדדים צפופה, על מנת לאפשר למתבונן לזהות את "סבך הפרוטרוט" אך לא להסתבך בו.

  של הגוף המתנועע )ת-י-מ-ק- ר-מממדית (- רבראיה 

מודע או שלא ב -המושג "תנועה" או "תנועתיות" מציין את סך כל הפעולות והמצבים הגופניים המהווים 
בכל חלק בלתי נפרד של כל חוויה רגשית ושל כל התנהגות חיצונית. הנחת הפרדיגמה אומרת ש -במודע 
הקשרים בין ולמרות זאת,  רכיבים רגשיים, תפיסתיים והתייחסותיים. מוטוריים נלווים גם-, לחלקים הפיזיותנועה
אותה מידה של התעניינות כמו הקשרים בין אינם זוכים לאישית והמערכת המוטורית - ות, התנהגות ביןרגש

נפשית של תינוק אנושי -אנליזה מקיפה של ההתפתחות הגופניתסומטית. -התנהגות לבין המערכת התחושתית
  כל הגילים.בבהתנהגות האנושית התנועה הרגשית את מקומם של הגוף ו גםחייבת לבחון 

  ניתוח תנועההבטים של 

      תקשורתית- ההבעתית הבט    

-יםסימבולי יםבטה  
  יםמטפורי

  

 הבטים
  יםקוגניטיבי

  

- בין הבטים
   יםאישי

-תוך הבטים    
  יםאישי

כוונות   רגשותיצרים ו  
  ורצונות

  

      יםסנסומוטורירבדים     

  . פלדנקרייז ניסח זאת כך:פיסית אחת-מקשה פסיכוהיא תנועתו של כל אדם 

To every attitude there corresponds not only an affective state but a muscular pattern of the face 
as well as of all muscles in general. P. 98-99 

על ידי המוטיבציות לא רק באמצעות ההבשלה המוטורית, אלא גם מעוצבת המערכת התנועתית של האדם 
אופן שבו מגייס האני והקונפליקטים הפנימיים, על ידי ההגנות ורמת הארגון של האני. הללו קובעים את ה
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את הגוף לשירותו, אם לביצוע ואם לעצירת התנועה, אם להבעה ואם להסתרת רגשות, אם ליוזמה ולקיחת 
סיכונים ואם לצמצום והימנעות מיוזמה (לרבות היוזמה להניע את הגוף). המערכת התנועתית של הילד 

שלא משוקעים בה ייצוגים  ,פונטניתנטענת מלכתחילה במטען רגשי ותפיסתי עד כדי כך, שאין תנועה ס
קדומים של משא ומתן בין העצמי ובין האחרים המשמעותיים. מבחינה זו התנועה היא ההתרחשות הממזגת 

עובדה זו מקנה למערכת המוטורית ערך אבחנתי ראשון  בתוכה בכל רגע את המעברים בין הפנים והחוץ.
  במעלה. ושוב ציטטה מפלדנקרייז:

Taking this viewpoint…it is quite obvious that the most suitable function for analysing the 
development of a personality is his muscular activity. P.99 

  בשולי הדברים
השפה העברית מצביעה על הקשר בין הפעולות הפיסיות לבין הפעילות המחשבתית, כלומר בין הגוף הפיסי לבין 

ש" המתפקד כגרעין משותף של משמעויות מסתעפות: לחוש - פשטת באמצעות היסוד המשותף "חהחשיבה המו
פירושו גם להיות בתנועה מהירה ("חושו, אחים, חושו"), וגם לחוש תחושה, אך מה שמפליא עוד יותר שאותו 

ת עד לדרגת שוב. וכך, השפה מסמנת סולם של משמעויות שנבנות דרך מערכות שונו- גרעין נמצא גם בפועל לח
  החשיבה המופשטת.

  שיטות ניתוח תנועה

כל פעילות ניתן לנתח ברמות שונות ולפי מדדים שונים. בתופעה כל כך מורכבת כמו התנועה האנושית, 
  ששזורים בה יסודות רגשיים ותפיסתיים אין פלא שיש יותר משיטה אחת לתצפית והערכה. 

ם שעל פיהם היא מנסה לכמת ולהעריך את התנועה כל שיטה של ניתוח תנועה מגדירה את הקריטריוני
  , לא יידונו השיטות הנפוצות כיום, למרות העניין שיש בהשוואתן לשיטת הפרדיגמה.זוהנצפית. במסגרת 

ברוב תחומי המדע והחינוך הבנת עולם התנועה האנושית נמצאת במצב דומה להבנת מצבה של השפה, לפני 
עובדה שהשפה והתנועה נמצאות בכל מקום ומשמשות כל אדם בדרך הופעת התיאוריות הלינגויסטיות. ה

כזאת או אחרת בחיי היומיום, גורמת להכהית הרגישות ל"גוף השפה" ול"גוף התנועה". הן מצויות בכל 
מקום אך נשארות שקופות: איננו רואים אותן אלא עוברים בעדן מבלי לתת את הדעת לתכונותיהן. דבר זה 

הקליטה הראשונית ביותר: רק דברים חזקים במיוחד נקלטים ומעוררים תגובה, בין משאיר אותנו לחסדי 
במודע ובין בבלתי מודע. בקליטה כזאת, הגוונים הדקים אינם עוברים. כמו כן, קשה יותר לקלוט שני 

  סותרים. "דיבורים תנועתיים"

כל שיטה מבודדת את בעולם התנועה והמחול פותחו שיטות של התבוננות ורישום התנועה הגופנית. 
המשתנים הנראים לה כחשובים ביותר וגוזרת מהם מדדים לאבחון. שיטות אלו מנסות להתרחק מן התיאור 

  המטפורי. לא תמיד בהצלחה.

  שיטת לאבאן

בקרב מטפלות בתנועה בעולם, השיטות הנפוצות לניתוח תנועה הן שיטת לאבאן ושיטת קסטנברג שיצאה 
של עיסוק בהרחבת הקשר בין התרפיה בתנועה לבין הפרדיגמות הפסיכולוגיות ממנה. במהלך שנים ארוכות 

והפסיכואנליטיות, הגעתי למסקנה כי השיטות המקובלות בקרב מטפלים בתנועה ומחול לתצפית ולניתוח 
תנועה אינן נותנות מסד מדדים מקיף להערכת השזירה המיוחדת במינה בין הגופניות של הנפש והנפשיות 

אי הנחת משיטת לאבאן  להערכתי, השיטות הללו אינן מציעות כלים לניתוח פסיכוסומטי שלם.של הגוף. 
  היה אחד הגורמים שיצרו אותי לפיתוח הפרדיגמה.

  וחמן-שיטת אשכול

וחמן. שיטת -אחת השיטות המדויקות והיעילות ביותר לניתוח תנועה היא שיטת כתב התנועה של אשכול
ום את תנועות האיברים לפרטיהם, באנלוגיה לרישום תווים מוסיקליים. וחמן שמה לה למטרה לרש-אשכול

הרישום מתייחס לחלקי הגוף, למסלולי התנועה ולמערכת הצירים המרחבית. אפשרויות הדיוק הן מירביות. 
. עד היום אני Movement Notationלמדתי אצל נועה אשכול במשך שלוש שנים, בתקופה שבה יצא הספר 

הגדולה שהייתה לספר ולצורת החשיבה של אשכול על אופן ההתבוננות שלי בתהליכי מודעת להשפעה 
תנועה ועל היווצרות הפרדיגמה. עם זאת, ראיתי לנכון לבנות כלי ניתוח ורישום אחרים, כי כפי שמודגש 
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בהקדמה לספר ההוא, כתב התנועה אינו מתייחס להבטים הרגשיים של התנועה. אני חיפשתי דרכים לניתוח 
  התנועה הרגשית.שפת 

  יכול להעשות לפי הבטים שוניםח תנועה ותינ

את התבניות התנועתיות המורכבות ניתן לנתח ברמות שונות ועל פי קריטריונים שונים. הערכת התנועתיות 
(מה רואים) או במונחים של התנהגות (הקשר  להיות מבוטאת במונחים של פעילות מוטורית, יכולההנצפית 

תן להתמקד ברמת הפעולה המוטורית: יכך, למשל, נ. במונחים של ניתוח יסודות התנועה אישי) או-בין
ריצה, רקיעת רגלים, בעיטה, תנועת השלכה וכו'. את אותן פעולות ניתן לבחון לא כפעילות מוטורית אלא 

 אדם מסוכן, הבעת שמחה או הבעתאו מ כהתנהגות חברתית: ריצה לקראת מישהו אהוב או בריחה ממקום
ויש  אובייקט לא רצוי.או  כעס, משחק כדורגל או רצון לפגוע, זריקת חפץ או תנועת הרחקה של אדם

  הטבלה להלן ממחישה זאת. שמהם מורכבת הפעולה המוטורית הנצפית.נים, אפשרות להתמקד ברמת המנגנו

  

 הגופניההבט 
 

 ההתנהגותי ההבט
 

 הרגשיההבט 
 

אנליזה לפי מדדים בינריים 

  דיווח ישיר  תתצפית ישירה בהתנהגו  רהתצפית ישי
  או פרשנות של הסביבה

  (ראה להלן)

  בריחה מסכנה  ריצה
 משחק, תרגול

  יישור-כיפוף פחד, שמחה
  גפיות 

 כוחיות מהירות וכו'
  אופקיות, משקליות,  עצב, דיכאון מנוחה, שינה שכיבה

 תנועה- אל
המתנה, ריכוז, הסתגרות  ישיבה מכונסת

 האזנה למוסיקה
  ב, ניתוק מגעעצ

 ריכוז
  תנועה, מעוגלות - אל

 טווח קטן

  

 נפשית אינטגרטיבית- תנועתית-אותי לפיתוחה של פרדיגמה גופנית דחפו נזכרותההבטים החסרים בשיטות ה
-, אשר מביאה בחשבון את מכלול הגורמים המשפיעים על התנועה. בניגוד לשיטת אשכולת)- י-מ- ק- ר-(מ

מרחביים, שיטת הפרדיגמה מתבססת על שילוב בין - ל פרמטרים גופנייםוחמן ושיטת לאבאן, שמתבססות ע
- פרדיגמות פסיכוב , כפי שהם משתקפיםהתפתחותיים -מרחביים לבין פרמטרים רגשיים- פרמטרים גופניים

  (ראה חלק ראשון פרק כ"ב) .אנליטיות והתפתחותיות

  נועה הרגשיתנפשית) לניתוח הת-תנועתית-ת (הגופנית- י- מ-ק- ר-שיטת הפרדיגמה המ

משמשים בסיס למדדים לאנליזה  נפש תקינה-מבוססים על סכמה של מערכת גוףה הפרדיגמה, מושגי
בקשת רחבה  נפשית. המדדים נבחרו לפי מידת האוניברסליות הבסיסית שלהם כדי שיוכלו לשמש-תנועתית

   ובקצה האחר פתולוגיות לסוגיהן. תשל תופעות, כשבקצה האחד  התפתחות נורמלי

  וחה של הפרדיגמה ככלי לאנליזה של התנועה טמון במאפייניה:כ

זוהי מערכת מושגים אינטגרטיבית, שמבחינה בין הצדדים האוניברסליים (ה"פרדיגמטיים")   .א
בין ההשוואה משתנות של תנועה רגשית. -של התנועה הרגשית לבין תבניות אינדיבידואליות

משמשת  המשתנה מאדם לאדם הפנומנולוגיתהרמה הקבועה של תופעות לבין הרמה הפרדיגמטית 
 נפשית -תיתתנועחיוני באנליזה הכלי 

מתווכת הפעילה והגלויה בין י היא מוגדרת ככיש חשיבות מרכזית,  נועה המוטוריתלת  .ב
  הגוף והנפש, בין המודע ללא מודע, בין המוחשי והמופשט ובין האני לאחר 

 ועל תפיזי-הפסיכומתכונת השל  מבוססים על הפוטנציאלים הגרעינייםההערכה -מדדי  .ג
 התפתחותיים  -מרחביים לבין פרמטרים רגשיים-בין פרמטרים גופניים שילוב
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ולא בתיאור , ריגושיים- המנגנונים התנועתיים ערכתאבחון על פי הפרדיגמה מתמקד בה  .ד
שבהם האדם משתמש או המנגנונים, כתוצאה מחיזוק או החלשה של הנגרמים  הסימפטומים,
  מדכא. שאותם הוא

, שמאפשרת ניתוח כמותי ותיאורי של תופעות מטריצה בינריתמדדי ההערכה מובנים בתוך   .ה
  נפשיות (ראה להלן). -תנועתיות- גופניות

לבדיקה מחודשת בכל שטחי  ים, הניתנומדדים אוניברסליים ת על הגדרות ברורותתבחירת המדדים מושת
אין  .נפשית-של פעילות גופנית תקפים בכל תחוםלהיות  מכווניםהפעילות התנועתית. המדדים הנבחרים 

  תנועתיות אחרת במחול אומנותי ותנועתיות שלישית בתרבויות שבטיות.  ,תנועתיות אחת בקליניקה

  על ההבחנה בין תנועה משימתית לעומת תנועה רגשית  

ן הגירוי להבחין בי. חשוב עוד יותר עה משימתיתתנובניתוח התנועה יש להבחין בין תנועה רגשית ל
הריגושי, כלומר העירור העצבי ובין התרגום של הגירוי לפעילות מוטורית (או להימנעות מפעילות 

תופעות של  ולאיתורמוטורית). הבחנה זו חשובה לזיהוי היחס בין זרימה תנועתית לבין חסימה תנועתית 
ך של קיבוע והפכו לתבנית לאיתור חסימות שעברו תהלי, ובמיוחד(חסימה בין העירור ופריקתו המוטורית 

ניתוח תנועה ברמה המשימתית ממלא תפקיד חשוב בענף הספורט וגם  .)החוזרת על עצמה ומחזקת את עצמה
בייעול דפוסי עבודה. רודולף לאבאן (ראה להלן) פיתח את שיטתו לצורך משימה כזאת. בניתוח כזה אפשר 

ם. לעומת זאת, ניתוח תנועה ברמה הרגשית להתמקד בהבטים הגופניים ולהניח בצד את ההבטים הרגשיי
תנועתיים וגם מיקוד במבנים ותהליכים נפשיים - מחייב שימוש ב"מבט כפול": גם מיקוד בדפוסים הגופנים

  בראייה, שמתייחסת לחיבורים בין אלה לאלה.

  בשולי הדברים
אין בשיח הפסיכולוגי מאחר שהמוטוריות הרגשית אינה זוכה לייצוג הולם בקטגוריות האבחון המקובלות, ו

של התנועה הרגשית (להבדיל מאמירות כלליות), אין במודל של הפרדיגמה ניסיון  לאבני הבנייןהתייחסות 
- ה  להתאמת מושגים. קטגוריות האבחון של הפרדיגמה מתייחסות לתכונות הגוף ומנגנוני התנועה ולא למיון של

DSM בין השיטות. אדרבא, הן משלימות זו את זו, וניתן להצביע  אין סתירה מהותיתזאת . עם למהדורותיו השונות
  תמיד על חיבורים ומתאמים.
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  נפשית- פרק שני: הגדרת פרמטרים ומדדים לאנליזה תנועתית
מאחורי צורותיו הגלויות של החומר חייבות להיות תצורות סמויות המשמשות כתבניות בלתי נראות: תבניות 

  גליק ג', כאוס  בתנועה.

  קה תמיד אחת: חוקי היווצרות התבנית הם אוניברסלים. המתמטי

  גליק ג', כאוס

  פרמטרים מרכזיים 

נפשית. - בקירוב את היחסים ואת השינויים היא תנאי הכרחי לאנליזה תנועתית-בניית מדדים שיאפשרו לכמת
  הפרמטרים המרכזיים מבוססים על הנחות היסוד של הפרדיגמה. ואלה הם: 

  מן, לאנשים, ולאובייקטים יחס הגוף למרחב, לז

כל תנועה היא אינטראקציה וכל תנועה יוצרת יחסים על ידי שינויים באברי הגוף ובעוצמות התנועה. 
היחסים הללו פורטו באריכות בחלק הראשון, פרקים ד', ה', י'). הפרמטר הזה מכיל את המאפיינים הייחודיים 

  פרק י', וכן להלן). הקשר הארכיטיפיים (ראה חלק ראשון - של שני מערכי

  הפוטנציאלים הגרעיניים של העצמי ואופני התממשותם בסיפורי חיים אישיים

  בחלק הראשון, פרק ח' נאמר:

נפשיים, שחלקם אוניברסליים (אונטוגנטיים) וחלקם ייחודיים - נייםפק בא לעולם מצויד בפוטנציאליים הגותינו
מקפלים בתוכם במצב מעובה את התשתית ה וטנציאלייםעינים פגר(תורשתיים). בהגדרת הפרדיגמה, אלה הם 

פיזיולוגית האוניברסלית המשותפת לכל בני האדם, ללא קשר לגיל, למין, לתרבות ולמצב נפשי. -הנוירו
כאשר תינוק בא לעולם, כל הגרעינים הפוטנציאליים שלו (האישיים וגם הארכיטיפיים) הם במצב של ניצן 

  אבל עדיין לא נפתחו.  ם כבר מקופלים בתוכולישכל הע

נפשיות -שממנו מתפתחות התבניות הגופניות, הפוטנציאלים הגרעיניים הראשוניים יוצרים שורש משותף
אוניברסלית. הם בבחינת "חומר הגלם" -הייחודיות.  הפוטנציאלים הללו הם חלק מן המתכונת הביולוגית

עקרון הגרעינים המתפתחים לתולדות  יצירתיות).- יוזמה- לתבניות האישיות של תנועה רגשית (תגובה
- ןמערכי הקשר הביבסה, תפיערכת הרגשית, בממערכת מוטורית, בבוף, בגמסועפות בולט בכל המערכות: 

אבל עדיין לא  בקיפול, בתוכו מצוייםכבר  ושכל עלי פרח סגור,-הם במצב של ניצןאישי. בראשית החיים, 
ושו או רק חלקים ממנו ייפתחו, זה תלוי במידה רבה האם ואיך ייפתח הניצן לפרח במלוא מימנפתחו. 

  בתנאי הסביבה והזמן. 

לאאפשרויות התנועה גם  הראשוניים, ףלמצבי הגוושג  "פוטנציאלים גרעיניים ראשוניים" מתייחס כאן גם המ
- . שלב ההתפתחות הראשוני הוא מצב של אחדות כוללנית, גופניתלתבניות התפיסה הראשוניותוגם  הראשוניות

מציגים  הגרעינייםהפוטנציאלים התפתחו יכולות הבדלה והתמיינות.  לאתפיסתית שבתוכה עוד -רגשית
בשלות. בתהליך ההתפתחות - מערכת הגוף והנפש נמצאת בשלב של איבראשית החיים, נקודת פתיחה בלבד. 

כל  ים.כל אחד מהם יכול להתחזק או להיחלש, להתפתח או להיעצר, להתמתן או לקבל ממדים מוקצנ
התבניות המפותחות, המשוכללות והמשובשות כאחת מתפתחות מן השורש המשותף. תופעות בריאות ותופעות 

השאלה כמה מן פתולוגיות, תקינות והפרעות מתהווים מאותם גרעינים פוטנציאלים ומאותם מנגנונים. 
תלויה במידה  ,המולדים שלוהפוטנציאלים המולדים ימומשו ולאיזו רמה יגיע אדם מסוים מתוך מסד הנתונים 

רבה בהשפעה של המעטפת ההורית והסביבתית ובהזדמנויות שניתנו לו להתאמן, לטעות ולהתנסות בגופו 
מאותו שורש המתפתחות האישיות תבניות ללמרות לכן,  ובנפשו, באקלים של תמיכה והכוונה אמפתית.

- . לכן, מידת המימוש או אירות ותרבותמושפע מתנאי סביבה, הוש ,ייחודייש אופי   משותף, ארכיטיפי
  נפשית. - הגופניתהתפתחות מידה מהימנה להערכת ה-יכולה לשמש אמת המימוש שלהם בסגנון התנועה האישי

לפי הפרדיגמה לכל הפוטנציאלים יש תפקיד חיובי. אין פוטנציאלים ביולוגיים רעים כשלעצמם. הרוע חודר 
ישראל (שטיינזלץ), - עדין אבןימוש.  השקפה דומה מצאתי אצל לתבניות ולמערכות החיים רק בתהליכי המ

   :(תשנ"ח)

עולם לעולמנו -במהותם אין עולמות הרע קיימים כהוויה עצמאית, החיה מכוח עצמה, אלא כל קיומם הוא כתת
  שלנו. כלומר, את עיקר חיותם הם מקבלים דרך העולם שלנו.."

   )38( שלושה עשר עלי השושנה
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  של הזיכרון הגופני   רגשיים- םהתנועתייקודים ה

הנפש מנגנון - פיסית. טענתי, שיש במערכת הגוף- בפרק על תלכידי הזיכרון השתמשתי במושג צבירה פסיכו
פיסיים מקוצרים. תלכידי הזיכרון ודימוי הגוף נוצרים - בסיסי של צבירת חוויות ואחסונן בקודים פסיכו

ת להגיב במהירות למצבים חדשים. מצד שני, השליפה באמצעות המנגנון הזה. מנגנון כזה מאפשר למערכ
האוטומטית של תגובות מן העבר עלולה לחסום את האפשרות, שתופיע תגובה יותר משוכללת ויותר 

  מתואמת להווה.

פיסי של התנועה הרגשית. הוא מספק -למנגנון הצבירה והקידוד המקוצר יש חשיבות גדולה בניתוח פסיכו
משמעויות הנפשיות של תופעות תנועתיות. אילו כל תנועה או כל תבנית תנועתית מפתחות חשובים להבנת ה

לא היה בידינו שום בסיס לבניית פרופיל  ,הייתה משתנה מרגע לרגע ומוחקת כל זכר לתבניות קודמות
הנפש צובר ומשמר אופני תגובה -נפשי, שיהיה תקף מעבר לאותו רגע מסוים. העובדה שהגוף- תנועתי

לרשמים ואירועים מן העבר, והעובדה שתבניות התגובה שונות מאדם לאדם, מאפשרות לנו שמתייחסים 
  להתייחס אל התבניות הגלויות של התנועתיות כאל השתקפויות של התבניות הנפשיות הסמויות.

  לניתוח התנועה הרגשיתהבניית מדדים 

יהם נראים פשוטים יותר "ככל שהמדע מתקדם, התופעות מתגלות כיותר מורכבות אך החוקים שמאחור
  ואחדותיים יותר ברמה העקרונית".

   BBCחתן פרס נובל לפיסיקה, בתוכנית ששודרה לכבודו ב  ,פרופ' ריצ'רד פיינמן

  האתגר: בניית מערכת מדדים מרקמיים 

- : "מה שמייחד אפוא את מדע ההתנהגות הוא ביסודו של דבר נושאכתב בספרו דרכי מחקר קפלןא' 
ה לאפיין את הנושא הזה, סבורני כי קו ההיכר היחיד..הוא זה שהוצע על ידי ס.ו. מוריס, הדיון..אם נרצ

והרי זה השימוש ב'סימנים'. מדע ההתנהגות מטפל באותם תהליכים, שסמלים, ומכל מקום משמעויות, 
הנתונים, אשר מדע ההתנהגות משתמש בהם, אינם סתם " ובהמשך: "ממלאים בהם את התפקיד המרכזי..

. כלומר, פעולות שנעשות מתוך פרספקטיבה, המייחדת להן משמעות או תכלית" –ועות אלא מעשים תנ
)102(  

האוניברסלית  אחד המפתחות להבנת הסימנים הגופניים טמון במתכונתבשדה התנועה ה"סימנים" הם גופניים. 
עם סביבתו. הצעד הראשון בצורותיו, בתנועותיו וביחסיו  - ") רמ"ח אברים ושס"ה גידים("של הגוף האנושי 

  בקריאת שפת התנועה הרגשית הוא ההכרה בכך שתנועות נצפות אינן "סתם תנועות". 

  הבניית המדדים מבוססת על מספר הנחות משלימות:

מידה -מרקמית, אשר ניתנת לפירוק ליחידות-התנועה הרגשית היא מערכת דינמית  .א
  אוניברסליות -גרעיניות

להתבסס בין היתר על הבחנה בין פוטנציאלים גרעיניים נפשית חייבת -הערכה גופנית  .ב
וארכיטיפים ראשוניים מצד אחד לבין תולדות מורכבות ותבניות תנועה אישיות מצד שני. 

כשם . אוניברסלייםהתנועה המורכבות בנויות מצירופים של פוטנציאלים גרעיניים תבניות 
ך גם כל התבניות המוטוריות שכל התרכובות הכימיות בנויות מאותם אטומים בסיסיים כ

נוצרות התנועתיות המורכבות  בניותהת פיסיולוגיים.-מורכבות מאותם פוטנציאלים נוירו
 –החקית והמולית  –, תחת ההשפעה של המעטפת ההורית תספירלישל ושזירה בתהליך 

  ושל סיפור החיים המתגלגל. 

בניין; ההבדלים -ן יחידותגם תקינות וגם פתולוגיה הן התבניות מורכבות שבנויות מאות  .ג
נקבעים על פי אופני הצירוף ואיכויות הצירופים. את היחידות הללו ניתן לתרגם אותם 

  אוניברסליות. - מידה גרעיניות-ליחידות

  קוטביים -תפקודי הגוף מבוססים על ריתמוסים פיזולוגיים דו  .ד

שפת חיק) התנועה החקית (גרעין : משלימים שני גרעינייםמ התנועה הרגשית מתפתחת  .ה
מנגנונים מערכת ייחודית של מייצג גרעין מולית (שפת חוק). כל -התנועה הרצוניתוגרעין 

  פסיכופיסיים, למשל: 



  111

  חיפוש סיפוקים והנאות למנגנונים "מוליים"     לעומת   מנגנונים חקיים

 תגובה לכאב ומצוקה למנגנונים "מוליים"     לעומת   מנגנונים חקיים

 אישי-יצירת קשר ביןלמנגנונים "מוליים"      לעומת  מנגנונים חקיים

  התגוננות מפני איומים פנימיים וחיצונייםלמנגנונים "מוליים"     לעומת   מנגנונים חקיים

 איסוף מידע ובניית סכמות תפיסתיותלמנגנונים "מוליים"     לעומת   מנגנונים חקיים

  ואינטגרציה מנגנונים "מוליים" של דיפרנציאציה    לעומת   מנגנונים חקיים

  

  פירוט המדדים 

  הפוטנציאלים הגרעיניים האוניברסליים

כמו ניצן של פרח, המכיל סתעפות מגרעינים מעובים לתולדות מורכבות. כל התפתחות היא גם היפתחות וה
מעובה את כל עלי הכותרת שייפתחו בעתיד, כך גם המצב הבראשיתי של תינוק אנושי - בצורה מקופלת

  הפוטנציאלים שהביא עמו לעולם.  את כל מכיל בעיבוי

של  דרגות המימוש ואיכויות המימושנפשית הוא בחינה של -לכן, הבט מרכזי בכל אנליזה תנועתית
פיסית - פוטנציאלים של המתכונת הפסיכו 22הפוטנציאלים הגרעיניים של העצמי. לשם כך, בודדו 

וניברסליים. בחירת הפוטנציאלים שישמשו האוניברסלית (ראה חלק ראשון פרק ד'), שנבחרו להיות מדדים א
כמדדים לניתוח התנועתיות, נעשתה בהתייחסות להנחות התיאורטיות של הפרדיגמה. השימוש בפוטנציאלים 

של זרימה מוטורית ורגשית.  דרגות מימוש, חסימה או הכחדההגרעיניים כמדד בסיסי מאפשר לגלות ולהעריך 
שם יש סבל ומצוקה. לשיבושים יש  –יוון שהפוטנציאל מציע לנו בכל מקום שיש בו סטייה משמעותית מהכ

  צורות רבות.

פיסית השלמה וכולם ביחד -בחירת המדדים נעשתה באופן, שכל מדד ישקף פן מסוים של המערכת הפסיכו
  .ישקפו את היחסים האינטראקטיביים במערכת השלמה

  בין מבנה או תפקוד נפשי: כל פוטנציאל שנבחר מייצג חיבור כלשהו בין תפקוד תנועתי ל

 חלק מייצגים תכונות של מתכונת הגוף  ∗
 מנגנונים פיסיולוגיים מייצגים חלק  ∗
 בזמןויחסים במרחב מייצגים חלק  ∗
 אישיות-אינטראקציות ביןמייצגים הבטים של חלק  ∗
 הקשר הארכיטיפיים- חלק מייצגים את המאפיינים של מערכי ∗

ים מייצגים חיבור בין מנגנונים מוטוריים ומנגנונים תפיסתיים. כל הפוטנציאלים הגרעיניים המשמשים כמדד
  ההנחה היא שכולם ביחד יכולים לשקף תופעות מורכבות, הן של תקינות הן של שיבוש ופתולוגיה.

  

  : הפוטנציאלים הגרעיניים המשמשים מדדים1טבלה 

 מה משקף הפוטנציאל הגרעיני

    יש/אין תנועה גלויה
  ת הכיווץ והמתחדרג   סיבי השריר מצב

  באיזו מידה עוררות עצבית זורמת למימוש מוטורי   תנועתי מעירור למימוש מעבר

  במשקל הגוף או בגיוס כוח -במה אדם משתמש    אופן השימוש במשקל הגוף

  כמות העוצמה המושקעת בכל תנועה שנבחרה   התנועה עוצמת

  או כנגד כוח הכבידההאם כיוון הגוף והתנועה פועל עם    עם הכבידה התמודדות



 

  112

  באיזו מידה האבר הנע מתרחק מגבולות הגו או מתכנס לתוכם   הגוף מרכזל יחס

  האם החלק המניע או הנע הוא הגו או הגפיים או שניהם   בגוף ההתנוע מיקום

  התזמור ו/או יחסי הדומיננטיות בין כיפוף ליישור   במפרקיםהיסוד  מצבי

  כיטיפיות של מצבי הגוף ומסלולי התנועהצורות אר    I ארכיטיפית צורניות

  דמיון או שוני במצב הגפיים ביחס לציר האמצע של הגו    II ארכיטיפית צורניות

  איך יוצאת הפריקה הריגושית מן הגוף אל העולם   הריגושיתהפריקה  דגם

  תנועה עוטפת אבר לעומת תנועה שנעה לאורך האבר   אבר הנעציר הביחס ל התנועהמסלול 

  תנועה לכיוון אחד לעומת תנועת הלוך ושוב   מרחבבהמסלול  םדג

  אורך מסלולי התנועה במרחב   התנועהמסלול  גודל

  יחס הגוף ו/או התנועה לציר האנכי ולמישור האופקי    ביחס לציר האנכי ןכיוו

  זמן מהירות התנועה- יחס תנועה   זמן-תנועה יחס

  ס מקוטעריתמוס מתמשך לעומת ריתמו   ארכיטיפי מקצב

  שינויים ספונטניים לעומת קיבוע ועצירת השינויים   קטביםבין  תנודות

  תבניות חוזרות או מתגוונות בתנועה ובתפיסה   בתבניות התנועה הגיוון מידת

  הבדלה בגוף ובתפיסה- דרגות של הבדלה או אי   והתמיינותהבדלה  דרגת

  ות בפניה לאנשים ולחפציםישיר- דרגות של ישירות ואי   מכוונות ביחס לאובייקטים

  מידת הקשב והריכוז ביחס לעצמי וביחס לזולת   ולאחר לעצמיהקשב  איכות

  

  הפוטנציאלים הגרעיניים מחולקים לשלוש חלוקות שחוצות זו את זו ומשתלבות זו בזו:

  א.  החלוקה הדינמית

  ב.  החלוקה הארכיטיפית

  ג.  החלוקה הבינרית 

  רגשית-יבי הדינמיקה התנועתיתא. החלוקה הדינמית: שלושת רכ

  רגשית-רכיבי הדינמיקה התנועתית

בכל תנועה, ניתן לזהות שלושה רכיבים שפעולתם ההדדית מעניקה לה את אופייה הייחודי. שלושת הרכיבים 
  הללו הם: "האנרגיה", "הצורה" ו"האופן". 

  מייצגות הבט משותף.סימן הגרשיים בא לציין שכל מונח הוא מושג כולל מופשט לתופעות שונות ש

מתייחס להבטים כמותיים: "כמה המושג מתייחס לתופעות הקשורות בהתגייסות לתנועה.  מושג האנרגיה
  אנרגיה מגויסת וכמה מאמץ מושקע בפעולה?". 

רכיבי האנרגיה וההתגייסות הם השער של העוצמיות. הם מייצגים את עוצמת הטמפרמנט המולד, את עוצמת 
  הגולמיים ואת עוצמת המוטיבציה. היצרים והריגושים 

 הבטים של אנרגיה והתגייסות פותחים חלונות להערכת העוצמה הגולמית של היצרים, הריגושים והמוטיבציה.
 הם הראשונים משימתי. לכן, רכיבי האנרגיה- ריגושי של התנועה קודם לממד התפקודי- הממד התגובתי

  ריגושית של התינוק.-בולטים בהתנהגות התנועתיתש

  מנקודת המבט של הצופה הערכה של רכיבי האנרגיה היא תמיד שילוב בין תצפית לבין פרשנות.

: "מה התנועות שנבחרו לצורך הביצוע?" המוטורי חזותיים של הביצוע- מתייחס להבטים הצורניים מושג הצורה
  נועה והמרחב.ההבטים הצורניים משקפים את חלקי הגוף שנבחרו לביצוע התנועה ואת היחס בין הגוף, הת
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והמרחב פותחים חלונות לרצונות ולכוונות כפי שהללו משתקפים בשינויים ביחס של של הגוף רכיבי הצורה 
  קרבה לאובייקטים.-אברי הגוף אלה לאלה, שינויים ביחס של אברי הגוף לגופים אחרים ויסות מרחק

הנגיש לתצפית אובייקטיבית. את מנקודת המבט של הצופה, רכיבי הצורה הם החלק היחיד בתהליך התנועתי 
  "הצורות" רואים כולם ואין הרבה מקום לחילוקי דעות לגביהן.

מתייחס לאופנים ולאיכויות של הביצוע: "איך מתבצעות הפעולות? איך משפיעות התפיסה  מושג האופן
  והלמידה על איכויות התנועה?"

תפיסתי. רכיבי האופן - וארגון תנועתירכיבי הזמן והאופן הם הגרעינים הפוטנציאליים של כל למידה 
נפשית. - משקפים את יכולת ההבדלה והלמידה, את התפתחות התפיסה ואת רמת הארגון והשליטה הגופנית

הם פותחים חלונות למידת הוויסות של האנרגיה והצורה, של היחס לזמן, ושל ארגון התנועה, התפיסה 
 והקשב. 

  היא תמיד שילוב בין תצפית לבין פרשנות. ,רכיבי האנרגיה הערכה של רכיבי האופן, בדומה להערכה של

  התנועה כמערכת דינמית

האיזון בין . מידת נפשית-תנועתיתמשלימים של הדינמיקה ה-שלושת רכיבי הדינמיקה משקפים הבטים שונים
  ה.את איכויות התנוע תקובעבכל תבנית תנועתית האנרגיה, הצורה והאופן 

מזה במידת השקיפות שלהם לתצפית טהורה. רק יסודות הצורה ניתנים לתצפית  נבדלים זה הדינמיקה רכיבי
אובייקטיבית. לעומת זאת, כל ניסיון לכמת את יסודות האנרגיה ויסודות האופן מתבסס תמיד על שילוב של 

  תצפיות והיסקים ולכן הוא מחייב זהירות גדולה במסקנות.

  של הפוטנציאלים הגרעיניים.  ההבטים הדינמיים שלושת רכיבי הדינמיקה מייצגים את החלוקה לפי

  

ב. החלוקה הארכיטיפית: ההתפלגות לשתי חטיבות ארכיטיפיות שתואמות 
  למערכי הקשר הארכיטיפיים

  שתי החטיבות הארכיטיפיות

הפוטנציאלים התנועתיים הגרעיניים שנבחרו לשמש מדדים, נגזרו מן התכונות הבסיסיות של הגוף והתנועה 
-טפת המוקדם ומן האיכויות הבסיסיות ההכרחיות לשלב היציאה מהמעטפת. כל פוטנציאל גופניבשלב המע

קוטבי: בקוטב האחד נמצא הפוטנציאל בשלב הראשוני ביותר שלו - נפשי מוגדר כפוטנציאל כפול, או דו
 ובקוטב האחר מצויות האיכויות של השלב השני בהתפתחות. הצירוף של שני הקטבים הכרחי להתפתחות
המלאה. כאשר מצרפים את כל הקטבים הראשוניים מצד אחד ואת כל הקטבים השניוניים מצד שני מתקבלות 
שתי חטיבות ארכיטיפיות. החטיבה הראשונית מכילה את איכויות הגוף והתנועה בשלב המעטפת החקית, 

  ואילו החטיבה האחרת מכילה את איכויות הגוף והתנועה בשלב היציאה מן המעטפת.

תנועתיות של ראשית החיים (ימים ושבועות ראשונים). -את האיכויות הגופניותמייצג  החקיהארכיטיפ  חטיבת
ת של והתנועאוצר חקית, - רגשית למעטפת ההורית-התינוק נמצא במצב של מחוברות גופנית בובשלב זה, ש

  התינוק כולל בעיקר:

  מצבי כיפוף ∗
 מעוגלות ∗
  אי התמודדות עם הכבידה ∗
  העדר אנכיות ∗
  מפרקית- תיות אלתנוע ∗
  הבדלה) של מערכת השלד-הפעלה גושית (אי ∗
 טווח תנועה קצר ∗

שנדרשות לתהליך הבקיעה וההיפרדות  ,תנועתיות-את האיכויות הגופניותמייצג  מולי-חטיבת הארכיטיפ העוצמי
). בשלב הזה הרפרטואר התנועתי של תינוק Separation-individuationמהמעטפת החקית (התהליך המקביל ל 

  לל:וכבריא 

  הגברת מתח השרירים וגיוס כוח  ∗
  התפתחות היכולת לנוע ולייצב את הגוף כנגד הכבידה ∗
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  תנועתיות בליסטית ∗
  יישור גפיים ויציאה מגבולות הגוף למרחב ∗
  התמיינות בהפעלה של אברים ∗
  מיצב אנכי ∗
 הבדלה ∗
  קשב ∗

כל מערך קשר מובלטת בשתי אישי, המאפיינים הגופניים ואיכויות התנועה ב- ההקבלה בין תנאי המרחב הבין
  הטבלאות הבאות.
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אישי ואיכויות התנועה -בין בשלות המערכת המוטורית, מערך הקשר הבין מתאמים גרעיניים: 2טבלה 
  הדומיננטיות בכל מערך

I .חקית -גוף עצמי עטוף במעטפת הורית  

ות איכויות תנועה דומיננטי תנועתיים-מאפיינים גופניים אישי-תכונות המרחב הבין

  - מרחב מצומצם
  עוטף- מרחב סוגר

או  תחום על ידי גופים הורייםמרחב 
אובייקטים תומכים (בגדים, מצעים, 

  עריסה)
מרחב נוגע בעור מרחב שבו ערוץ 

התקשורת העיקרי הוא המגע הצמוד 
  של עור בעור.

  מרחב מגונן מפני הכבידה
לגוף  תמיכות חיצוניותמרחב מספק 

  התינוק.
  חיצוניים מרחב מסנן גירויים

בין גוף עצמי לגופים  מרווחים קטנים
  אחרים

כל התכונות הללו הופכות את מרחב 
- שמספקת לזמן למעטפת הוריתהחיק 

מה המשך חלקי לחווית המעטפת 
  ברחם.

הגבולות והאיכויות נקבעות על פי 
איכויות התנועה, המגע והמתח של 

  הבוגרים המטפלים.
המעטפת ההורית מתפקדת בראשית 

, תנועתי- רחם רגשיכמעין החיים 
שתפקידו להזין את התינוק ובו בזמן 

  גם לגונן עליו.
בגלל כל התכונות הללו התינוק נתון 

  בידי המעטפת לשבט ולחסד.
במרחב החקי אין לתינוק שום 

אופציות ממשיות של לחימה או 
 (Fight or Flight)בריחה 

זעיר  התינוק מתחיל את חייו כשגופו
  .ורך

את חייו כשמערכת התינוק מתחיל 
השרירים והשלד אינה בדרגת בשלות 

  מלאה
עמוד השדרה הינקותי אינו מסוגל לתמוך 

  .מבפניםאת הגוף 
התינוק מתחיל את חייו כשגופו נוטה 

  למצבים מעוגלים.
כיפוף הגוף המעוגל מאופיין במיצבים של 

  אברים.
המיצבים המעוגלים של הגוף משקפים 

ו את השלב ההתפתחותי המוקדם שב
מערכת השרירים והשלד טרם הגיעו 

  להבשלה
מותאמים לקווי שמיצבים מעוגלים 

המתאר של החיק העוטף ולתכונות 
המיוחדות של המרחב הסגור של המעטפת 

  ההורית.
בגוף המעוגל האברים משוכים רוב הזמן 

כלפי המרכז, כאילו היו מגוננים על 
  הבטן הרכה.

בתנועות בעלות הגוף הינקותי מאופיין 
מותאמות לגבולות  וח קטן,טו

  יחסית של המרחב החקי.-המצומצמים
גושיות הגוף הינקותי נמצא במצב של 

. יש בו מידה מועטה בלבד של ועיבוי
  הבדלה. האברים נדחסים זה לזה.

התנועות הינקותיות מאופיינות באופן 
: תנועות היניקה וגם כוללניפעולה 

תנועות של פריקה ריגושית כמו בכי 
כל לחות זרמים וריטוטים ושמחה שו

  הגוף, "מכף רגל ועד ראש".

  תנועה- אל
  כיווץ- אי

  זרימה
  משקליות

  עוצמה חלשה
  עם כבידה
  התכנסות

  גוויות
  כיפוף

  מעוגלות
  סימטריה
  פרכוסיות
  רוטציה

  כיווניות- דו
  טווח קטן
  אופקיות
  מהירות

  מקוטעות
  תנודתיות
  חזרתיות

  גושיות, כוללות
  אי ישירות
  מוקדמ קשב לא

 

  

גליות, דומיננטיות של היצמדות גווית והפעלה -בשלב המעטפת בנוי על תנועות מעוגלות ההתנוערכיטיפ א
רגשית -ההיתאמות הגופנית –אישי - תלכידית. הוא משרת את ארכיטיפ הקשר הגופני הבין- כוללנית

)Molding( הוא .) מייצג את הרמה הגופנית של ההתקשרותAttachment(  
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IIונפרד ליחסי מוליות תח. גוף עצמי נפ  

של איכויות תנועה  תנועתיים-מאפיינים גופניים אישי-תכונות המרחב הבין
  דומיננטיות 

  מרחב הולך ונפתח
  מתהווה ומשתנה

בין גוף במרחב הנפתח המרווחים 
עצמי לגופים אחרים גדלים 

  והולכים.
עורי - לערוץ התקשורת המגעי

נוספים ערוצי התנועה והקול ועל 
שתנה אופיו של המרחב ידי כך מ

  אישי.- הבין
במרחב הנפתח מופיעים צירים 

  מרחביים
גירויים המרחב הנפתח מזמן הרבה 

  ואפשרויות חדשות. חיצוניים
המרחב הנפתח צופן בתוכו סיכויים 

  וסיכונים, פיתויים ואיומים.
כל התכונות הללו הופכות את 

המרחב הנפתח לשדה של כוחות 
אף  מוטיבציוניים חזקים, לעתים

  סותרים.
במרחב הפתוח נפתחות גם אופציות 
חדשות לתגובת לחימה או בריחה 

(Fight or Flight)  
אישיים הופכים להיות - יחסים בין

יחסים במרחב עם כיוונים מוגדרים 
  ובעלי משמעות.

רצונות, רגשות ומוטיבציות הופכים 
להיות אופציות של תנועה במרחב 

עם כיוונים מוגדרים ובעלי 
  מוגדרתמשמעות 

ויסות של מרחק וקרבה לאנשים 
ועצמים הוא ביטוי למוטיבציות 

 ועמדות רגשיות.

  גוף עצמי גדל, נפתח, מתחזק בתנועותיו
תנועות, מצבי גוף וקולות מעניקים 

לתינוק המתפתח שליטה מתפתחת בגופו 
  ויכולת לתקשר ולשאת ולתת עם אחרים.
מערכת השרירים והשלד מתחזקת ומהווה 

  דרה של התפקוד הגופני.את עמוד הש
תנועות הגוף מתבססות פחות על הזזות 
משקל והתפתלויות גו ויותר על הפעלה 

  מבדלת של פרקים ומפרקים.
בצד הכיפוף והמיצבים המעוגלים מופיעים 

תנועות של יישור אברים ומיצבים 
  אנכיים.

העמידה האנכית על שתי רגליים הופכת 
  אישית.- לבסיס התפעול והתקשורת הבין

היכולת ליישר את הגפיים והמעבר 
מכיפוף דומיננטי ליישור דומיננטי 

  מסמנים את הבקיעה מן המרחב החקי.
תבניות תנועה כאלה אינן יכולות 

להתפתח באופן מלא ולהתקיים בתוך 
  מעטפת חקית שאינה מוכנה להיפתח.

עמוד השדרה והשרירים העוטפים אותו 
נפתח, מתיישר ומגיע לדרגת חיזוק 

  רת לו לתמוך את הגוף מבפנים.המאפש
בגוף הפתוח האברים יכולים לנוע גם 

כוללני וגם בדרגות שונות -באופן גושי
  של הבדלה

הגוף הינקותי מאופיין באפשרות לבחור 
בין תנועות בעלות טווח קטן, לבין 

תנועות בעלות טווח גדול. זוהי בחירה 
- שאינה מתקיימת בגבולות המצומצמים

  קי.יחסית של המרחב הח

  תנועה
  כיווץ
  עצירה
  כוחיות

  עוצמה חזקה
  נגד כבידה

  יציאה
  גפיות
  יישור
  יושר

  סימטריה- אי
  בליסטיות

  הובלה
  כיווניות-חד

  טווח גדול
  אנכיות
  איטיות
  רציפות
  קיבוע

  התגוונות
  הבדלה והתמיינות

  ישירות
  קשב ממוקד

  

  

 מן המעטפת ההוריתהתנועה העוצמית מייצג את הרמה הגופנית של תהליך ההיפרדות  ארכיטיפ
)Separation-Individuationמתפרצות, אשר -בנוי על תנועות עוצמתיות. הוא ) ובניית מרכזי שליטה עצמיים

מכוננות מרווחים של אוטונומיה בין גוף העצמי למעטפת ההורית. המרווחים הללו הם תנאי הכרחי לא רק 
ות התפיסה ויכולת ההסמלה. (רק במקום שיש לבניית הגוף העצמי וחופש הבחירה העצמית אלא גם להתפתח

  רווח יכולה לרחף רוח.)
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  ג. החלוקה הבינרית 

  הקטבים הבינריים של הפוטנציאלים הגרעיניים והחטיבות הארכיטיפיות 

זוגות של קטבים בינריים. כל פוטנציאל מוגדר כרצף בין שני  22 -הפוטנציאלים הגרעיניים תורגמו ל
הקטבים המנוגדים של כל פוטנציאל מתייחסים זה לזה ביחס של . P-1וקוטב -P  0קטבים בינריים: קוטב 

כל וכל אחד מן הקטבים משרת צרכים מסוימים באופן שהאחר אינו יכול לשרת אותם  ;משלימה-ניגודיות
כי הם  P  -0קטבים מוגדרים כקטבי עשרים ושניים  .קוטב תורם את איכויותיו למאגר הפוטנציאלים הכולל

צגים את איכויות התנועה הדומיננטיות בשבועות הראשונים, כלומר, את ארכיטיפ התנועה החקית, שהוא מיי
כנגדם מוצבים עשרים ושניים קטבים משלימים, שמייצגים את תבניות התנועה  נקודת האפס בהתפתחות.

 הם נטולי ם,כשלעצמ. P-1מולית. קטבים אלה מוגדרים כקטבי -המבשרות את ארכיטיפ התנועה האנכית
כולם מייצגים פוטנציאלים  :הדדיות מערכתית ישבין הקטבים תקינות או פתולוגיה.  ,ערכיות של טוב או רע

הדופק הדינמי של  םבין הקטבים הבינריים ההמעברים  .נפשי- חיוביים וחיוניים להתפתחות ולתפקוד הגופני
גוף, על מנגנוני התנועה, על צירים כאמור לעיל, מפרט הקטבים הבינריים מבוסס על מבנה ה חיי הגוף.

ערכת מידת המימוש של הבינריים ניתנים לצפייה טהורה. ה במרחב ועל צירים בהתפתחות. חלק מן הקטבים
  על צירוף של תצפית משולבת בהיסקים. תמתבססחלק אחר מן הקטבים, 

  המידה הבסיסיות של שיטת הפרדיגמה- הקטבים הבינריים הם יחידות

מידה בינריות מאפשר ליצור מפות תנועה אישיות. כל מפה -נפשיים ליחידות- ם התנועתייםתרגום המנגנוני
מחייב תנודה של  תבינרישל מפת תנועה ניתוח מבליטה בעצם המבנה שלה גם את הפרטים וגם את השלם. 

  התודעה בין מיקוד בפרטים (קטבים בינריים) לבין מיקוד בהבטים המורכבים ("ראייה מרקמית"). 

  סיונות להבין את נקודת ההתייחסות הפנימית של העצמי מחייבים לחפש מפתחות שיסייעו לנו:הני

 אישי- לאתר חסימות בגוף ומחסומים במרחב הבין ∗
 לזהות את מקור המצוקה ואת מהות המצוקה של האדם ∗
 לזהות סימנים של טראומה אקוטית או מצטברת ∗
 החייםלאתר, במידת האפשר, את המיקום של הטראומה בסיפור  ∗
  עם קשיים ומכשולים המנגנונים שבעזרתם הוא מתמודדהדומיננטי ולזהות את דפוס התגובה  ∗
  שלהםים הגופניים יביטואת הלאתר את הקונפליקטים המרכזיים בחייו ו ∗
  חקית בראשית החיים- ת ההוריתמעטפלהבין את האקלים הרגשי ששרר ב ∗
וניים והפנימיים שמעצבים את לזהות את המטפורות הקיומיות של האדם ואת המסרים החיצ ∗

  התנהגותו

דברים שהאדם ות, גם הבינריברור שאנליזה תנועתית בינרית מחייבת להקיף בתודעה גם את נתוני המפות 
  אישי. -החיים והמערך הביןסיפור ים וגם הקשרים של הטיפולי יםאומר במפגש

  הערה על שמות הקטבים

. ם ולא מתמטיים (למרות הבחירה בבסיס בינרי)תיאוריי -שמות הקטבים הם מונחים "ספרותיים"
של מצבים  תמונותהמשתמש בקשר מיידי עם  תלהשאיר את תודעעד כמה שאפשר, המטרה היא 

  גופניים ותנועות בסיסיות. כל שם קוטב הוא מכנה משותף רחב לתופעות הנכללות בו.

ת", "כוחיות", "משקליות", מילים חדשות כגון "עוצמיו יצרתיכדי להגיע לדרגת המופשטות הרצויה 
"גושיות" וכן הלאה. המילים הללו שונות מן המלים הקרובות להן: עוצמה, כוח, משקל, גוש. אלה 
האחרונות מתארות תופעה שלמה. שמות הקטבים מציינים, כאמור, רק תמצית מופשטת ואין בכוחו 

  של שום קוטב יחיד לתאר תופעה או תבנית שלמה.

(פוטנציאל)  וגם  Potential  אות ובמעגלים הבינריים מייצגת גם את המלה  המופיעה בטבל Pהאות 
 (קוטב). Pole את המלה  
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  : הפוטנציאלים הגרעיניים והקטבים הבינריים של כל פוטנציאל3טבלה 

0-P  

  

1-P  
  

 קטבי הארכיטיפ המולי  קוטבי-הפוטנציאל הגרעיני הדו  קטבי הארכיטיפ החקי 

  תנועה  ה גלויהיש/אין תנוע  תנועה- אל  

יה
רג

אנ
  

  כיווץ  : דרגת הכיווץ והמתחסיבי השריר מצב  כיווץ אל

  עצירה  : תנועתי מעירור למימוש מעבר  זרימה

  כוחיות  אופן השימוש במשקל הגוף  משקליות

  חזקה עוצמה   התנועה עוצמת  חלשה  עוצמה

  כבידה נגד  עם הכבידה התמודדות  כבידה עם

רה
צו

  

  יציאה  הגוף מרכזל יחס  התכנסות

  גפיות  בגוף ההתנוע מיקום  גוויות

  יישור  במפרקיםהיסוד  מצבי  כיפוף

  יושר  I ארכיטיפית צורניות  מעוגלות

  סימטריה- א  II ארכיטיפית צורניות  סימטריה

  השלכה /בליסטיות  הריגושיתהפריקה  דגם  רטט/פרכוס

  הובלה  אבר הנעציר הביחס ל התנועהמסלול   רוטציה

  כיווניות חד  מרחבבהמסלול  דגם  וניותכיו- דו

  גדול טווח  התנועהמסלול  גודל  קטן טווח

  אנכיות   ביחס לציר האנכי ןכיוו  אופקיות

פן
או

  
  איטיות  זמן-תנועה יחס  מהירות

  רציפות  ארכיטיפי מקצב  מקוטעות

  קיבוע  קטביםבין  תנודות  תנודתיות

  ותהתגוונ  בתבניות התנועה הגיוון מידת  חזרתיות

  הבדלה  והתמיינותהבדלה  דרגת  גושיות

  ישירות  מכוונות ביחס לאובייקטים  ישירות- אי

  ממוקד קשב  ולאחר לעצמיהקשב  איכות  פזור קשב
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  קוטביותם של סוגיעל שלושה 

  :מתבהרת מן ההשוואה בין סוגי קוטביות הבנייה הבינריתהייחודיות של ה

  ערכית- א. קוטביות שיפוטית

מיינת את התופעות לפי ערכיות שיפוטית של טוב ורע; זוהי המשגה של קוטביות שבקצה האחד קוטביות המ
שלה יש ערכים חיוביים ובקצה המנוגד יש ערכים שליליים. בדרך כלל היא חלה על תופעות מורכבות ולא 

ק, בתבניות נפשי היא קיימת רק בתבניות תנועה אישיות או, ליתר דיו- על יסודות ניטרליים. בתחום הגופני
  התנהגותיות שהתהוו כתוצאה מהסיפור האישי (מטען גנטי, מעטפת הורית ונסיבות חיים במהלך ההתפתחות). 

טבלת שמונת השלבים של א.ה. אריקסון, היא דוגמה בהירה של קוטביות ערכית. בקוטב אחד מרוכזות 
גיות. קוטביות ערכית מתייחסת התופעות ה"חיוביות", בקוטב האחר מרוכזות התופעות ה"שליליות", פתולו

לרמה של תופעות מורכבות, שבהן הפוטנציאלים והיסודות הפשוטים כבר קיבלו כיוון ספציפי, אישי, בהתאם 
לנסיבות חיים. הקוטביות השיפוטית בולטת ברמת "הסיפור האישי": הסברים שאדם בונה לעצמו או מקבל 

"האחר רע". הסברים אלה צובעים את  -"האחר טוב"  "אני רע", - מאחרים על עצמו ועליהם: "אני טוב" 
כל העולם הפנימי ומעצבים במידה רבה גם את הדפוסים של התנועה הרגשית, אם בכיוון של התבצרות, 
הגברת מתח וחסימת הזרימה התנועתית או, להיפך, בכיוון של פתיחות לעולם, זרימה תנועתית ומוכנות 

  .לקבל ולתת

  לחול רק על תופעות מורכבות.  קוטביות שיפוטית יכולה

  ב. קוטביות בציר הזמן ההתפתחותי

מאוחר, -קוטביות התפתחותית היא ביסודה קוטביות בציר הזמן. היא מוגדרת על ידי הקצוות של מוקדם
נפשית. הקוטביות ההתפתחותית באה לידי ביטוי - אחרי, הראשית והיעד. ביחס למערכת הגופנית-לפני

 -עצמאות, אי בשלות - נפרדות, תלותיות- (גוף) גדול, מחוברות - יות של (גוף) קטן במושגים המייצגים חוו
  מודעות.  -רצוניות, אי מודעות  - שניוניות, אי רצוניות -בשלות, ראשוניות

הקטבים ההתפתחותיים מסייעים בהערכה של תופעות כגון התפתחות תואמת גיל, עצירה התפתחותית 
  ותופעות של רגרסיה.

  .לא תקין)- (תקין לקטביםשיפוטיים זו מתייחסת לתופעות מורכבות וגם בה יש ערכים  גם קוטביות

  דינמית-ג. קוטביות בינרית

בקוטביות הבינרית אין חלוקה לטוב ורע, אין חיובי או שלילי ואין תקין לעומת פתולוגי. הקטבים הבינריים 
שנולד בריא התברך בהם., הקוטביות פיזיולוגיים שכל בן אנוש  -מייצגים את הפוטנציאלים האנטומיים

הבינרית מתייחסת לפי עצם הגדרתה לממד פרדיגמטי מופשט ומתמקדת אך ורק ברמה של יסודות ראשוניים. 
ברמה זו, אין עדיין, חלוקה של טוב ורע. הכל בגדר פוטנציאל. לעומת זאת, הרמה הפרדיגמטית נותנת 

מורכבות הספציפיות, כי היא מאפשרת לגלות חריגות, תשתית ברורה להערכה יותר מעמיקה של התופעות ה
  חסרים ושיבושים הקשורים במבנה ובמנגנונים של התנועה ולא רק בתלונות על מצוקה וסבל אישיים.

המושג מטריצה בינרית מגדיר  ."מטריצה בינרית"פועל ומתפתח בתוך בהגדרה מכלילה ניתן לומר כי העצמי 
, שכל תינוק בריא נולד לתוכו. מושג השדה יוצר בתודעת המתבונן רשת את שדה האפשרויות הפוטנציאליות

מופשטת של נקודות זמן, צירים וצמתים פוטנציאליים שלאורם ניתן לבדוק את ההתפתחות האינדיבידואלית 
של כל אדם: ילד, נער או מבוגר. מושג הבינריות לקוח בהשאלה מעולם המחשבים. הדמיון למושג הבינריות 

חשבים הוא יותר מטפורי מאשר ממשי. תופעות אנושיות מורכבות אי אפשר לצמצם לממד מתמטי בעולם המ
  פשוט. ובכל זאת, במודל הבינרי טמון מפתח רב עוצמה להבנה מעמיקה של פרטים דקים ומערכות שלמות.

טביים. הנחת יסוד של הפרדיגמה אומרת שכל אדם, בדרכו מינקות דרך ילדות לבגרות, עובר דרך מצבים קו
ניגודים קיומיים ומגמות סותרות, מצבים קוטביים וחוויות קוטביות הם חלק מן המתכונת הארכיטיפית של 

משלימים, מאפשרת להכיל בתודעה מצבים - התפיסה הבינרית, הרואה קטבים כניגודים חיוניים. חיי אנוש
   מורכבים ויחסים של הדדיות (אינטראקטיביות) מערכתית.
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  בשולי הדברים:
וכחתי לדעת, שלחניכי התרבות המערבית קשה מאוד להכיל תבניות של שזירה בינרית מבלי לפצל אותן נ

בינרית מופיעה בצורות שונות בכל התרבויות. חלק מן התרבויות - מייד לקטגוריות דואליסטיות. חשיבה כמו
הבינרי של מפצלת אשר,למעשה, מבטלת את האופי -מתייחסות אל הקטבים הקיומיים בחשיבה דואלית

הקטבים והופכת אותם לניגודים מקובעים. חשיבה כזאת מבליטה את הניגוד הנצחי בין הטוב והרע, בין 
מערכתי של הקטבים -האלוהים והשטן, בין שכר ועונש וכו'. לעומתן יש תרבויות המבליטות את האופי הבינרי

מים כלול גם במושגים כמו: דגם בקיום האנושי.ואת היותם הפכים משלימים. העיקרון של ניגודים משלי
הברכה והקללה כשני ארכיטיפים של , עמוד הענן ועמוד האש כשני קטבים של יחס והשגחה אלוהית, יין/יאנג

סוף לעולם -אור ישר ואור מקיף, עיגולים ויושר כשני האופנים של חדירת אור האין, בחירה אנושית וגורל אנושי
  .לפי הקבלה

  נריים  מטריצת הפוטנציאלים הבי

  
 יםהקטבים הבינריים נותנבמשך כל החיים מתקיים דו שיח תמידי בין אפשרויות הנתפסות כקוטביות. מושג 

ת המפעמת בבסיס כל תהליכי החיים. במבט מופשט, הקטבים הבינריים טביוק- ביןהתנודה לביטוי מארגן 
ובלתי מודעים. מושג המטריצה  מתלכדים למטריצה בינרית קיומית שבתוכה מתרחשים תהליכי בחירה מודעים

. המטריצה הבינרית מורכבת משתי את ההנחה שתנועה היא תהליך בחירה ףמשק הבינרית והקטבים הבינריים
חטיבות הקטבים הבינריים. שני החטיבות מהוות מערכת דינמית אחת. הדגם הגרפי שלה הוא דגם מעגלי 

מן בקווים אופקיים המסמלים בפרדיגמה את חטיבת יאנג. החלק הימני של המעגל מסו- ייןשל  המקביל לדגם
. הגדרת היחסים -P 1והחלק השמאלי מסומן בקווים אנכיים המסמלים בפרדיגמה את חטיבת קטבי  -P 0קטבי 

בין הקטבים ובין החטיבות כיחסים בינריים ולא דואליים באה המטריצה הבינרית היא מערכת אינטראקטיבית 
  אחת.

  
  ריים משמשת כלי מרכזי בניתוח התנועה הרגשית לפי הפרדיגמה.מטריצת הקטבים הבינ

לפתח את יכולת ההבחנה בפרטים קטנים מגמה הגדרת הקטבים הבינריים ובניית דפי הרישום נעשתה ב
כגדולים מצד אחד ואת יכולת הזיהוי של תבניות מורכבות בתוך הזרימה השוטפת של תהליכים תנועתיים. 

מידה בינריות מאפשר לנוע בין מיקוד בפרטים (קטבים, -נפשיים ליחידות- יםתרגום המנגנונים התנועתי
פוטנציאלים גרעיניים), לבין מיקוד בהבטים המורכבים ("ראייה מרקמית"), בין מיקוד בתהליכים דינמיים 
לבין מיקוד במנגנונים הפועלים מאחורי הקלעים. הקטבים השונים מכוונים להבטים שונים והמטריצה כולה 

-וונת לראייה מערכתית מקיפה. הצלבה בין קטבים מאפשרת לראות באופן ברור יותר תופעות גופניותמכ
  תנועתיות, שבאין כלי מדויק לבחון אותן הן חומקות מן העין.
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ללמוד את מטריצת הקטבים הבינריים ואת משמעויותיהם הרי זה כמו ללמוד שפה חדשה. ככל שמשקיעים 
ך השפה נעשית מוכרת וברורה. מי שעובר את הדרך הזאת, מגלה שאחרי יותר זמן בלימוד ותרגול, כ

נחת, מגיע רגע שבו המעגל כאילו נעשה שקוף ומאפשר לראות בו עוד ועוד - בהירות ואי-השלבים של אי
  שכבות של מבנים ומשמעויות. מעין הפוך בה והפוך בה ותגלה רבדים נוספים.

הן מתאימות לשימוש  ,של הגוף והמרחב תכונות האוניברסליותהנגזרות מן הבינריות  המידה- מאחר שיחידות
ובכל תחום שבו  גם בתחומים נוספים כמו מחול אומנותי, תיאטרון, אנתרופולוגיה, קולנוע ואומנות חזותית

  . שפת התנועה יכולה להרחיב את הבנתם של מצבים ותהליכים

  בהתפתחות המטריצה הבינריתהכיוון הפרדיגמטי 

  זה: הוא גרעיניכל פוטנציאל בתחותי הפרדיגמטי הכיוון ההתפ

  P-0שלב א. דומיננטיות של קוטב 
   P-0 מקוטב P-1טב וקשלב ב. בקיעה של 

  שלב ג. מעברים וצירופים בין שני הקטבים

רק לאחר הבקיעה של  .P -0מייצגים איכויות, שמתחילות להופיע אחרי האיכויות של קטבי  P - 1קטבי 
  יצה הבינרית השלמה, על שני חלקיה ומתחילה השזירה ההדדית בין הקטבים.נוצרת המטר 1- קטבי ה

  

  P-0מקטבי  P-1הבקיעה של קטבי : סכמה של משך הזמן עד תחילת 4טבלה 

  P-1  = שבועות ----   P-0  קטבי אנרגיה

  P-1  = חודשים ----  ----  P-0  קטבי צורה

  P-1  = שנים ----  ----  ----   P-0  קטבי אופן

  

רגשית (קטבי -יש הבדלים גדולים בין רכיבי הדינמיקה התנועתית P-1בקיעת קטבי של  בלוח הזמנים
אינה מתרחשת  P-1קטבי הבקיעה של כמו כן יש הבדלים גדולים בין ילד לילד. אנרגיה, צורה ואופן). 

  רגשית: - באותו זמן בכל רכיבי הדינמיקה התנועתית

החל מן היום הראשון.  P-1צנים של האנרגיה, יש ני קבוצת רכיביב P - 1חלק מקטבי ב  ∗
ביניקה, בבכי, בהבזקים קצרים של תבניות תנועה ראשוניות, אפשר לראות את הגברת המתח 

  השרירי ואת העוצמה היחסית. 

הצורה הם הבאים בתור. הם מתחילים להופיע כאיכות תנועתית  קבוצת רכיביב P -1קטבי   ∗
  דשים.ברורה, ולא רק בהבזקים, החל מגיל שלושה חו

בגזרת  P-1לבקיעה של קטבי  האופן הם האחרונים בסדר הבקיעה. קבוצת רכיביב P - 1קטבי   ∗
האופן יש השפעה מכרעת על המעבריות והשזירה בין הקטבים בכל הגזרות ועל איכויותיהן של 

 התבניות המורכבות.

  

תיאורים יותר מורחבים  בגלל חשיבותם של הקטבים הבינריים מובאות בחלק הנספחים טבלאות נוספות ובהן
  של כל קוטב.

  מעבריות ושזירה במטריצה הבינרית

היווצרותן של תבניות מורכבות מותנית בהיווצרותם של צירופים בין הקטבים. אין תנועה ואין מצב גופני 
  .P-1ל  P-0צירופים בין קטבים יכולים להיווצר אם יש מעברים וחיבורים בין שמורכבים רק מקוטב אחד. 
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  מעברי"  "שער

. על פני הציר אפשר לדמות P-1ו  P-0בהפשטה, כל זוג קטבים בינריים יוצר ציר הלוך ושוב בין הקטבים 
כמובן, נקודת ההיפוך מוגדרת בפרדיגמה כ"שער מעברי". . 0 -ל 1-ומ 1-ל 0-נקודת היפוך תיאורטית מ

  במציאות אין רואים את הנקודה הזאת, כשם שאין רואים קוטב טהור. 

 P-1לקוטב  P-0 מעבר מקוטבאבל ה מעבר מקוטב לקוטב באיזור השער מחייב השקעה של אנרגיה.כל 
  רבה יותר. מחייב השקעה 

  

  "מעבריות" 

אם נפרק מצבים ותנועות ליחידות קטנות  .המונח "מעבריות" הוא שם כולל למעברים בין הקטבים הבינריים
ברמת הקטבים  P 1 - ל P 0ברים וצירופים בין נגלה שתבניות התנועה המורכבות נוצרות על ידי מע

כל מעבר  בניות התנועה.ברור בתמוטוריים אבל נגלים ב-והחטיבות. המעברים מתרחשים במנגנונים העצביים
בהפשטה ניתן לומר, שבכל נקודה ונקודה בינרי הוא בחירה בין אפשרויות העומדות לרשות האורגניזם. 

  הרפות, לכופף או ליישר, לשאוף או לנשוף וכן הלאה.האפשרויות הן בינריות: לכווץ או ל

ותגובות  צרכיםיצרים, מונעת על ידי בלתי רצונית. היא  המעבריות הראשונית היא "בחירה פיזיולוגית"
  ריגושיות. במהלך ההתפתחות, המעבריות יכולה להיות מושפעת גם מרצוניות ומבחירה מודעת.

בניות תנועה מתואמות ויעילות. הם מאפשרים ויסות של אנרגיה מעברים מווסתים מקוטב לקוטב יוצרים ת
יוצרים חוסר איזון  ,בלתי תואמיםחסומים או לעומת זאת, מעברים בלתי מווסתים, או  .ומגוון התנסויות

   בינרי ותבניות תנועה לא יעילות.

תפקיד מרכזי  נפשית ומונעת על ידו. המעבריות ממלאת-המעבריות מניעה את גלגל ההתפתחות הגופנית
מעצבים את סגנון התנועה האישי  P 1 - ל P 0המעברים בין קטבי  פיזית.-בהתפתחות הפסיכו

  וקובעים את האיכויות של התבניות המורכבות. 

נפשי היא מכילה את הפוטנציאל להתפתח בדרך ארוכה - המעבריות היא יכולת נלמדת. כמו כל תפקוד גופני
  ות.ת וגבוהושניונירמות יות ראשונית לה של מעבררמשל אימונים ולמידה מ

לכן איכויות המעבריות  המעבריות מושפעת מאוד מן האקלים במעטפת ההורית ומההתפתחות הרגשית.
  פותחות חלון לאיכויות המעטפת ההורית שבתוכה הן התגבשו.

  בינריתשזירה 

" היא הבינרית"השזירה . יתשזירה בינר יוצרים ,מעברים מווסתים ומתואמים למצבים המשתנים מקוטב לקוטב
 P 0בין קטבי היחסים בין ויסות זירה משתקפת בוהש בינריתה מפהנפשית. ב-מושג מפתח בפרדיגמה הגופנית

  ומתואמות.הבדלה מבוסס על נפשי ה-ארגון הגופניבו P-1 ל

  המעבריות והשזירה הבינרית הם שיוצרים תבניות מורכבות.

  הקשר בין מעבריות ורגשות

  על זרימה וחסימה בחלק התיאורטי).(ראה הפרק 
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ש משנה את הזרימה המעברית. "אהבה וגי. כל רוהיצריות המעבריות קשורה קשר הדוק בתנודות הרגשיות
מפרים את האיזון בגוף  היצריםריגושים וה מקלקלת את השורה ושנאה מקלקלת את השורה" אמרו חז"ל.

ופי התנודתי של הריגושים והרגשות יוצר מעברים האכשלעצמה, עובדה זו אינה שלילית. אדרבא, הנפשי. 
אבל, המעברים בשערים הבינריים עלולים  בין מצבים אנרגטיים ותנועתיים ותורם להרחבת מעגל ההתנסויות.

  להשתבש. 

, כפי ווסת את המעברים באופן מתואםהמערכת המוטורית אינה מסוגלת לההתפתחות הראשוני, בשלב 
מתקשים לווסת את התנועה הרגשית. ילד שנתון להשפעת ריגוש עז כמו  םשהסביבה מצפה. ילדים קטני

כאל "הפרעה הנרגש הסביבה נוטה להתייחס אל הביטוי המוטורי שמחה או כעס, מגיב בתנועתיות נמרצת. 
עשויים לעכב או לשבש את הזרימה  ,או מצוקות נפשיות לחצים סביבתיים, שיש לדכאה. סביבתית"

  ע את מידת החומרה הוא האם החסימה מקובעת או חולפת.המעברית. הגורם הקוב

ת חרדה מציפה. חסימה יחווויוצרת בלבול פנימי  אצל ילדים מוטורית- חסימה מתמשכת של פריקה ריגושית
מצטברת גורמת לשינוי אופיים של ריגושים: תחושות של פחד, כעס, או שמחה, שמטיבן אמורות לדחוף את 

ובלבול מהול בחרדה הולכת ומתעצמת. במקום שהמערכת  בהלה ות של זעם,האדם לפעילות הופכות לתחוש
  הרגשית תדחוף לפעילות מוטורית היא פועלת לשיתוקה. 

  ברמה הבינרית, חסימה מתמשכת של המעבריות לאורך זמן יוצרת תופעות פתולוגיות כגון פיצול בין קטבי 

 0 - P  1לבין  - Pאו  )בכך שאחד הקטבים הופך להיות בלתי זמין המתבטאת(דומיננטיות חד קוטבית  , או
השיבוש  ,העלמות מוחלטת (לכאורה) של קטבים מסוימים מן הפרופיל התנועתי האישי. במקרים קיצוניים

  עלול להגיע למדרגה של חסימה מקובעת ועצירת המעברים הבינריים. 

ורגנית לשיבושים במעבריות יש אם אין סיבה אם. קטביהשיתוק מוטורי כרוך תמיד בשיתוק המעבריות בין 
  לחפש את השורש בהפרעות רגשיות.
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  ת מפות תנועה אישיות בנייפרק שלישי: כלים ל

  המעגל כדגם בסיסי של נקודת החוויה של העצמי

בחוויה העצמית נקודת ההתייחסות הרגשית יוצאת מתחושה בסיסית של יש משמעויות רבות.  מעגללצורת ה
זהו שריד לחווית מן המרכז אני יוצא אל העולם וממנו אני חוזר. : "החוויתיהמרחב  עצמי במרכז- "אני

 תמונהחקית. ה-של עצמי במרכז מעטפת הוריתקשר - מתחיל את חייו במערך תינוק. התינוק במעטפת
מודעת - בתשתית הסכמה הלא תבטבעות עוטפות, נמצא סביביסובב אשר  ,עולםהבמרכז - של עצמי תהראשוני

   ולם.ע- של יחסי עצמי

  סכמת המעגל מופיעה בתמונת הספירות:

    

 -מעגל הספירות לפי הקבלה 
   התפשטות מפוטנציאל למימוש

בקבלה, מעגל הספירות מייצג את אחד 
האופנים של התפשטות האור בעולם. 
כמו כן, טבעותיו מייצגות את 
ההתפשטות מפוטנציאל למימוש דרך 

עשייה, יצירה, בריאה, שלבים של 
  סוף. אצילות ואין 

המושג התפשטות מפוטנציאל למימוש 
    מונח ביסוד המודל הבינרי.

  

כדי להמחיש את המעגל כמרחב ההתייחסות של הגוף האנושי יצרתי שני חיבורים גרפיים: א. בין מעגל 
  הספירות לבין תמונת איש הרנסנס, שגם הוא תחום בתוך מעגל, וב. בין שלבי הגדילה של הגוף.

  

  

הרנסנס של ליאונרדו החיבור בין איש 
וינצ'י ובין ציור הספירות לפי -דה

הקבלה מייצג את חווית העצמי 
  המורכבת לפי הפרדיגמה.

  מרחב-צירים וצורות ביחסי גוף

הטווחים המשתנים של מרחב התנועה 
  האישי נקבעים על ידי תנועות הגפיים
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  טבעות גדילה והיפתחות

נפשית הם -שלבי ההתפתחות המוטורית
ם בהיפתחות המעגל המייצג גם שלבי

את תנועת העצמי ממיקומו במרכז 
המעטפת אל טבעות נפתחות של מפגש 

  עם העולם.

  

  :של משמעויות מסמל תלכידמעגל המרכז בפרדיגמה 

  של העצמיהסובייקטיבית החוויה מוקד  ∗
  חקית-הורית גוף עצמי בתוך מעטפתהחוויה הראשונית של  ∗
  העצמי בהתפתחות נקודת הבראשית ∗
של הבדלה  צירים מתפשטיםושממנו יוצאים טבעות בהתפתחות התנועה, לב הראשוני הש ∗

  והתמיינות
  ריגושיםהו יצריםנקודת הבראשית בהתפתחות ה ∗
  עצמי כ"מושך קיומי" כלפי המרכז-גוףמרכז  ∗

  הפרדיגמה משתמשת בדגם המעגלי לייצוג משמעויות נוספות

מרכז המעגל מסמל את השלב 
 הראשוני בהתפתחות, שלב
הפוטנציאלים הגרעיניים. היציאה 
מן המרכז משקפת הסתעפויות של 
תבניות מורכבות מן הפוטנציאלים 

מעגל - הגרעיניים.  כמו כן, טבעות
מצטמצמות מייצגות - מתפשטות

צירים של זמן התפתחותי וזמן 
  דינמי.

תנועה מן המרכז כלפי חוץ 
מסמנת התפשטות, יציאה אל 

  העולם
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   כנגד כוחות הכבידה נפשית- אנרגיה גופנית ה שלציאה מן המרכז החוצה מחייבת השקעיבהבט דינמי, 
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  איך להשתמש במעגל הקטבים הבינריים ליצירת מפות תנועה אישיות 

השערות או הסברים לגבי  שלמה שרואים ולא של שום יר השלב הראשון בהכנת מפות תנועה אישיות, הוא
פית בתצ. מאחר שתנועה היא רצף של שינויים, הרישום אינו יכול להיות בדיוק מתמטי. מה שצריך להיות

  רגילה אי אפשר להקיף בבת אחת את כל הקטבים והיסודות. 

במעגל הבינרי כל קוטב מיוצג על ידי עיגול ריק ומספר. מעגל הקטבים הריק מסמן את מערכת 
הקטבים מעגל ברישום ממצאי התצפית הפוטנציאלים הבינריים. בניית מפות תנועה אישיות נעשית באמצעות 

גם המעגל מאפשרים לצופה לשים לב לא רק למה שמופיע ברפרטואר התנועה העיגולים הריקים בד .הבינרי
להעדר ולחסר במפת התנועה האישית יש חשיבות לא פחות מאשר לתופעות  למה שבולט בהעדרו.אלא גם 

  המזדקרות לעין.

הסימנים מתחת למעגל הבינרי מורים כיצד לרשום את ממצאי התצפית במיון לפי הקטבים הבינריים. כל 
הרישום מתייחס למידת המימוש של כל פוטנציאל קוטבי. מימוש . יגול מייצג פוטנציאל של קוטב אחדע

מלא (להערכת הרושם) מסומן על ידי מילוי העיגול המייצג את אותו קוטב. מימוש חלקי מסומן על ידי 
צבים של העדר כל מילוי חלקי של העיגול. רמזים למימוש מסומנים על ידי סימון נקודה במרכז העיגול. במ

  זכר לאיכות התנועתית שהקוטב מייצג נשאיר את העיגול ריק. 

(זה שוני מהותי לעומת כתב התנועה של  ת.ינצפהרישום במעגל הקטבים אינו מנסה לשקף כל תנועה 
  אנליזה בינרית של התנועה הרגשית מחייבת רישום שיטתי של מפות בינריות לאורך זמן.  וחמן.)-אשכול

המימוש) של הפוטנציאלים הגרעיניים של - יסי בניתוח התנועה הרגשית הוא המימוש (או איהמדד הבס
העצמי. מפות תנועה האישיות משקפות את דרגות המימוש ואופני המימוש של כל פוטנציאל גרעיני ואת 

של  המימוש-המימוש או אימידת היחסים בין הפוטנציאלים/הקטבים הבינריים. לכן, מה שנרשם הוא 
  וטנציאלים לאורך יחידת זמן מוגדרת (ומשתנה לפי ההקשר) ויחסי הדומיננטיות בין הקטבים.הפ

חסר בין - שמשקפת קווי מתאר כוללים ויחסים של יתר, מפה סינופטית מעיןרישום במעגל הקטבים יוצר ה
ים. , שמשתקפים בה גם פרטים וגם מכלולתמונה מערכתית כוללתהרישום במעגל מאפשר לראות  תופעות.

  כך מתפתחת היכולת להקיף בתודעה תמונה מערכתית בלי לוותר על הפרטים. 

אוטונומיות המסתעפות -כאשר באים לתאר את התנועתיות הרגשית ואת התופעות הפסיכו
. בקירוב-ממנה, אי אפשר לצפות לדיוק מתמטי אלא רק לדרגות ביניים ודרגות של הערכה

  ום וכיוונים של ניתוח המממצאים.להלן מעגל קטבים בינרי עם הוראות ריש

. בתחילת הדרך, כדאי להתאמן בזיהוי אימונים שיטתייםהדיוק ברישום מותנה בלימוד הכלי וב
מהיר יחסית של הקטבים הבולטים ולהתמקד בהם תחילה. לעתים, כדאי להתמקד באבר אחד 

י של המטריצה בגלל האופי המערכתאו ברכיב דינמי אחד ומהם להרחיב את התצפית והרישום. 
  מוביל לאיתור פרטים נוספים. בין הקטבים  קשר המערכתיהבינרית, ה

  

  בדיקת הרובד הגלוי של המפה מונחית תמיד על ידי שאלות כגון:

  כמה הפוטנציאלים בינריים התממשו ובאלו אופנים? ∗
  האם המימוש הוא ברמה ראשונית, שניונית או מפותחת? ∗
  קטבים מוקצנים? האם יש קטבים בלתי ממומשים ובצדם ∗
   מה?את מה סותר ו בפרופיל מה חסר ∗
  מה בולט בהעדרו בהשוואה לפרופיל הפרדיגמטי של הגיל או הסיטואציה? ∗
  דינמי או שהוא מבוסס על קיבוע וכיווץ מוקצן?-האם התפקוד המוטורי מאורגן באופן יעיל ∗
  בין הקטביםיש / אין איזון דינמי האם  ∗
  (מעבריות)תגוונים מ- יש / אין מעברים מתואמיםהאם  ∗
  תופעות מנוגדותש / אין האם י ∗
  יש / אין הבדלה והתמיינות האם  ∗

  

  לצורך הרישום ניתן להשתמש בדפי רישום שונים

  דף עם מעגל בינרי אחד ∗
  דף עם שני מעגלים ∗
  דף עם שלושה מעגלים ∗
  דף עם ארבעה מעגלים  ∗



  129

  

גישה אחת; או רצף של מפות לאורך שנים או יותר מעגלים בדף מאפשרים לרשום שתיים או שלוש מפות בפ
  נפשיים.- כמה פגישות. רישום כזה מאפשר לעקוב אחר תהליכים תנועתיים

אפשרויות נוספות: שניים או שלושה מעגלים בדף מאפשרים לרשום אינטראקציות בין ילד להורה או שני 
לקי גוף שונים, הורים; בין מטופל למטפל (שרושם מפה עצמית); וכן לרשום מפות תנועה נבדלות לח

לתנועה לעומת קוליות ולהתנהגות תנועתית לעומת משאלות פנימיות, שנאמרות בקול או למשאלות 
  משוערות, שמשתקפות מבעד להתנהגות הגלויה.  

  דפי הרישום הללו מופיעים בסוף הספר כנספח.

ת השתקפותן של תופעות נפשיות במטריצה הבינרית: ניתוח מפות תנועה בינריות באמצעו
  המורחב מעגל הקטבים הבינריים

במימוש של רוב הגרעינים הפוטנציאליים, בהתעצמות הגרעינים, התפתחות תקינה ותפקוד תקין מתבטאים 
במעבריות ושזירה בין הפוטנציאלים ובהיווצרותן של תולדות מורכבות ומתואמות לנסיבות מתוך החיבורים 

  הנשזרים. 

ל פוטנציאלים, בחסימה של פוטנציאלים או בהקצנה של פוטנציאלים מימוש ש- שיבוש ופתולוגיה מתבטא באי
 )גזרות החטיבות ורכיבי הדינמיקה (המיוצגים במעגל על ידי שלושהקטבים,  במידה שאינה תואמת מציאות.

  התבניות והאיכויות של התנועה האישית הנצפית. באופן חזותי את מבליטים 

  מפה האישיתהשתקפויות של תופעות ביחסים הבינריים ב

ת הבינרי הסימון של דרגות המימוש בתוך מעגל הקטבים יוצר מפה בינרית אישית. הרובד הגלוי של המפה
  חושף את היחסים הבינריים בין הקטבים והחטיבות. 

דרגת האינטגרציה או הפיצול בין שתי החטיבות הארכיטיפיות (המייצגות את שני הארכיטיפים של שפת 
  התנועה הראשונית)

ת תנועה תקינה מתאפיינת באיזון דינמי בין שני הארכיטיפים של התנועה הרגשית, החקי מפ ∗
(הטבעת  P-0מלא גם בקטבי - עד- מולי.  בהתפתחות התקינה יופיע במפה מימוש חלקי-והאנכי

(הטבעת החיצונית) בכל שלוש הגזרות (האנרגיה, הצורה והאופן).   P-1הפנימית) וגם בקטבי 
להשתנות (אין הכרח שבכל הקטבים יתקבל מימוש מלא) אבל הסך הכל  מידת המימוש עשויה

  צריך לשקף איזון.

  P-1לבין  P-0איזון בין -איזון או חוסר
 לחוסר האיזון צורות שונות: 

  החטיבות הארכיטיפיותפיצול בין  ∗
 חטיבותהעצמת יתר של אחת ה ∗
   קוטבית:-ם באחת החטיבות שיוצר תמונת דומיננטיות חדקטבימימוש של ההעדר  ∗
צל ילדים ומבוגרים, שעברו מזמן את הגיל הינקותי התואם א P-0דומיננטיות של קטבי  ∗

היא המצב ההתפתחותי התקין לתינוק בן פחות  P-0. דומיננטיות של קטבי לדומיננטיות כזאת
מימוש - והעדר  P-0מחצי שנה. כאשר במפות של ילדים ואנשים מבוגרים יש דומיננטיות של 

, זו עדות תנועתית לעצירה התפתחותית או לרגרסיה, או P-1יחסית של קטבי - במספר גדול
  לחסימה של עוצמת העצמי.

  P-0ודלדול של קטבי  P-1דומיננטיות של קטבי  ∗

  חוסר איזון בין רכיבי האנרגיה לרכיבי הצורה

ש הלימה בין גזרת האנרגיה לגזרת הצורה: באנרגיה י- יש מקרים שבהם מפות התנועה חושפות אי
זוהי מפה . P-0(לעתים עד כדי הקצנה) ובגזרת הצורה יש דומיננטיות של קטבי  P-1דומיננטיות של קטבי  

לא פעם מתקבלת מפה כזאת אצל ילד בגיל יותר מבוגר  בין מטופלים, אופיינית לתינוק בן פחות מחצי שנה. 
יגושים בעוצמה חזקה, שאין ואפילו אצל אדם בוגר! מבנה כזה של מפה מלמד על קיומם של של יצרים ור

ובצורות פעולה מתאימות). הכל גועש ומציף  -הגפיים  -להם ערוצי פריקה מוטורית (באברי גוף מתאימים 
ללא יכולת לווסת ולבטא בצורה מאורגנת. התוצאה בדרך כלל תהיה תנודות בלתי נשלטות בין איפוק 

  והתפרצויות לא מבוקרות.

  אור החזק מכוחו של הכלי להכילו.זה מזכיר את התיאור הקבלי על 
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  חוסר איזון בין רכיבי האנרגיה לרכיבי האופן (או בין רכיבי האנרגיה והצורה לרכיבי האופן)

  והאופןשל קטבי הצורה מקבילה העצמת יתר של קטבי אנרגיה בלי העצמה יש מפות תנועה שבהן מתגלית 

האופן): בגזרת האנרגיה (ולעתים גם הצורה) יש ההלימה בין רכיבי האנרגיה והצורה לרכיבי -(בדומה לאי 
. P-0, לעתים עד כדי הקצנה ואילו בגזרת האופן יש דומיננטיות של קטבי P-1דומיננטיות של קטבי 
הבדלה,  -נפשית בלתי מפותחת: חוסר- בגזרת האופן משקפת מערכת גופנית P-0דומיננטיות של קטבי 

זוהי מפה אופיינית רגשי. -יים לארגן את התפקוד התנועתיהפרעות בתפיסה ובקשב והעדר כלים קוגניטיב
  .ניתן לראות חוסר איזון כזה גם אצל ילדים וגם אצל מבוגרים לתינוק בן פחות מחצי שנה, אבל לעתים קרובות

  חסרים וחללים

מושג החסר  מה סותר מה?ומה מאוזן, מה מוקצן, מה חסר מבנה המעגל הבינרי מאפשר לראות באופן ברור 
וסס על מעגל הפוטנציאלים הבינריים הריק. במעגל הריק יש מקום קבוע (עיגול) לכל פוטנציאל. זה מב

  ואת דרגת המימוש. - מאפשר לאתר פוטנציאלים ממומשים, פוטנציאלים שאינם ממומשים 

 -הנחת המוצא היא, שהעצמי שואף לממש את הפוטנציאלים הגלומים בו. כל פוטנציאל בלתי ממומש 
מספר סיפור של דיכוי אותו פוטנציאל. דיכוי של כמה פוטנציאלים יכול  - מפה כעיגול ריק שמתגלה ב

להיות אמצעי סביבתי לדכא את הביטויים הגופניים של אחד או יותר מן היצרים והריגושים. יש חברות 
ות לדכא שנוטות לדכא את יצר המיניות. זו הייתה הסביבה האירופאית שבתוכה פעל פרויד. יש חברות שנוט

את יצר העוצמיות. נטייה זו מאפיינת את התרבות המערבית במאה העשרית. דיכוי מוליד שיבושים והקצנות. 
דיכוי העוצמיות הבסיסית יכול לגרום להגברת הכוחנות והאלימות. במפת הקטבים, השיבושים והפרברסיות 

  הקטבים והקצנות בחלק אחר, כפיצוי. מתגלים בחוסר איזון בינרי ובהקצנות לשני הכיוונים: חללים בחלק מן

  לכאורה במפה הבינרית-ניגודים וסתירות

התאמה בין השלב ההתפתחותי - זו. למשל, אילמנוגדות זו  תופעות עשויות להופיע תהבינריבמפת התנועה 
של אברים שונים הגפיים, פנייה לתנועות אי התאמה בין תנועות הגו  ,לבין רמת התפקוד והארגון או

 .סותרות זו את זומשלימות זו לזו או מפצלות/נוגדות יכולות להיות תופעות מבמרחב.  מנוגדיםים לכיוונ
סתירות ופיצולים  יכולת הכלה של פרדוכסים. לעומת זאת,יצירתיות ולשקף  יםעשוייחסי ניגוד והשלמה 

  אמביוולנטיות וקונפליקטים בלתי פתורים. ים משקפורגשית -במערכת התנועתית

  בריםבשולי הד
הדוגמה הבאה . בין נתוני המפה האישית לבין הרושם שהאדם עושה על הזולת סתירות בולטות לפעמים יש

  מדגימה זאת.

בהתנהגותה בחדר הטיפול בתנועה, אבל . תוארה כילדה תוקפניתבתנועה,  , שהופנתה לטיפול9בת  ילדה
 של איכויות "תוקפניות" המוחלט ההעדרבלט דווקא ובמפות התנועה האישיות שנרשמו על סמך תצפיות עוקבות 

ליזום תנועה שיש בה התחלות של היא נעה בהיסוס רב, נצמדה לקירות ונזקקה לעידוד והכוונה כדי  :עוצמיותאו 
עם רגשותיה ועם דרישות הסביבה: ניגודים וסתירות באופן ההתמודדות שלה עוצמה. זה היה מקרה ברור של 
תנועתית שנשארה חסומה עד כדי אובדן ביטחון לבין ההתנהגות החברתית - הסתירה היתה בין הרמה הגופנית

, כנראה תנועתיות חסומההייתה בה מצד אחד,  שהתאפיינה בתגובה מהופכת של "נועזות" מילולית בלתי נשלטת.
 בלתי מווסתת, רגשית של עוצמה ושליטה ומצד שני, אולי כפיצוי, התנהגות- דיכוי של חוויה גופניתתוצאה של 

  שהסביבה מפרשת ככוחנות תוקפנית.

  מעטפת ההורית על פי הפרופיל התנועתיב הרגשי שחזור האקלים

המסרים הגלויים והסמויים, שעטפו את הגוף  כילות בקודים הבינריים אתמ ותהבינריבאופן מובלע, המפות 
  הרגשי ברשתות של תמיכה או של דיכוי. 

ים עשויה לסייע למטפל לקבל סכימה של המעטפת ההורית: תצפית מדויקת והכנת פרופילים תנועתיים נכונ
האקלים הבסיסי, מסרים בולטים, מידת האמפתיה הבסיסית והיחס לגוף הרגשי של בעל הפרופיל, במיוחד 

  בשנות החיים הראשונות.

התנועתיות של האדם משקפת מעין "צללית" של המעטפת ההורית והסביבתית שבתוכן הוא גדל. דבר זה 
חזור התכונות והמסרים הבסיסיים של המעטפת ההורית על פי תלכידי הזיכרון היוצאים לאור מאפשר ש

  בהתנסויות התנועתיות ועל פי הפרופיל התנועתי המתקבל מרישום האיכויות התנועתיות.

  צללית המעטפת משתקפת במיוחד בקטבים: 

  כיווץ~כיווץ- אל ∗
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שלושת רכיבי

שטת לבין רמ
ים הבינריים מ
 ההשתקפויות
 את המשמעויו
ט רחב יותר ש

  רימה~עצירה
שקליות~כוחיות
תכנסות~יציאה

  ים ~גפי
רכוס~בליסטיות
ווח קטן~טווח

הבינ מטריצה
-P.  

בד הגלוי אל

הגלוי במפה 
 רגשות, לקח
י להראות עוצ
ה  אותי" וכו'.

רימה או שיבוש
יסי, חדווה או

  מעטפת. 

משתקףבין מה 
טיבות ושל ש
בינרית המופש

מעגל הקטבי 
וצות קטבים.
 בתודעה גם 
בסיסית. פירוט

  

זר ∗
מש ∗
הת ∗
גו ∗
פר ∗
טו ∗

ת הברמ
-1קטבי 

מן הרוב

החלק ה
תחושות,
/אסור לי
אוהבים 
כגון, זר
חשד בסי
ודימוי מ

כדי להב
שתי הח
הרמה ה

נריים.בי
או בקבו
מכילים 
תקינות 
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  פרק רביעי: פרופילים פרדיגמטיים

  חקית-פרופיל פרדיגמטי של השלב המוקדם ביותר במעטפת ההורית

 
  

  

  .P-.0טיות של קטבי דומיננבהמאפיינים של שלב ההתפתחות הראשוני משתקפים במעגל הבינרי 

כך נראה הפרופיל הבינרי הסכמטי של תינוק בשבועות הראשונים. ברור, שיש הבדלי טמפרמנט מולדים 
רגשיות לדרכי הטיפול ודפוסי הקשב של הדמויות -ושמן היום הראשון מתחילות להצטבר התגובות התנועתיות

ת (לא בלעדיות) של האיכויות המיוצגות על ההוריות. אבל, בהכללה, אצל כל תינוק בריא, בולטת דומיננטיו
  . P-0ידי קטבי 
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פרופיל פרדיגמטי של היציאה ממעטפתיות לנפרדות שמשתקפת במעגל הקטבים 
     P - 1  קטבי הבינרי בבקיעה של 

  ביאור:

  כיוון הבקיעה 

 - 1 קטבי ל  P - 0מקטבי  ∗

P  מסומן ככיוון מן המרכז
  כלפי חוץ.

במרכז המעגל הבינרי מסומן  ∗
רעין המעובה המייצג את הג

  נקודת הבראשית.
אישי, -במערכי הקשר הבין ∗

נקודת הבראשית היא המצב 
  חיקי.- המעטפתי

במערכת הבינרית המצב  ∗
הבראשיתי הוא המצב של 

 קוטביות.-קדם

  P - 0 מקטבי   P -1 קטבי דגם הבקיעה של 

 

  מסומן ככיוון מן המרכז כלפי חוץ. P-1לקטבי  P-0מקטבי : הבקיעה שלב

ראש החץ ביסודות האנרגיה והצורה.  P-1ברמה הבינרית של שלב הבקיעה והאימונים בולטת הפריצה של 
ההתפרצות, הכוח, ההשלכה של חלקי גוף וחפצים. כל אלה מתחילים  של הפריצה היא האיכות הבליסטית:

  לבנות צירים מוגדרים במרחב ובזמן.

  . P 1לשערים המעבריים כלפי הטבעת של קטבי  מסומנת בחיצים שיוצאים מבעד P 1הבקיעה של קטבי 

מכוננת את הטבעת השנייה במעגל ובכך יוצרת את המטריצה הבינרית השלמה. מכאן  P-1בקיעת קטבי 
  ואילך מימוש הפוטנציאלים השלמים תלוי באיכות המעברים בין הקטבים הבינריים.

  סכמה של מעבריות זורמת בין הקטבים הבינריים

המעברי.  בשערS  תקינה במעגל הקטבים הבינריים: מעבר בינרי זורם מסומן בקו גלי דמוי סימון מעבריות 
  מתחת למעגל מופיע איור של מעבריות ושזירה בין שני הקטבים של פוטנציאל אחד.

  

שלבי היחסים הבינריים בין החטיבות (טבעות המעגל) בפרופיל פרדיגמטי של 
  ולימ-היציאה ובניית גוף עצמי נפרד, אנכי
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  ם

  בינרית פרופיל פרדיגמטי של שלב האימונים בתנועה, במעבריות בינרית ובשזירה
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  מעגל קטבים משוכלל: מעבריות ושזירה בין כל השלבים והרמות

. במהלך P-1ו P-0מעגל הקטבים המשוכלל מכיל במרכז את מעגל הקטבים הבסיסי על שתי טבעותיו 
ומתמרכבים המעגל הולך ונפתח, ונוספות טבעות הקפיות חדשות. ההתפתחות כאשר הפוטנציאלים מסתעפים 

  הטבעות ההקפיות מייצגות את הרמות השניוניות והגבוהות. 

. הוא מייצג את השלב P - 0מכיל את המרכז הבראשיתי המעובה ואת חטיבת מעגל הפנימי ה ∗
  של שפת היחסים המעטפתיים.

. לאחר הופעת P -  1חטיבת קטבי  נוספת P -  0השניוני ממתפתח כאשר לחטיבת  מעגלה ∗
, ההתפתחות משתקפת לא בתוספות של פוטנציאלים גרעינים אלא באיכויות P - 1קטבי 

  המימוש של הגרעינים ובאיכויות המעבריות הבינרית. 
  . P -1ל  P- 0השלישי מייצג את הרמה הגבוהה יותר של תיאום בין  מעגלה ∗
-מעברית- תהליך מתמשך של שזירהמתקיים  רמה המפותחת, שבהטבעת הפרחים מסמלת את ה ∗

  הרוח.-הנפש-מתואמת בין כל המערכות ובין הגוף
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  רגשית-סכמה של מחזורי זרימה וחסימה במערכת התנועתית

  מחזורי תנועה תקינים לעומת מחזורי תנועה משובשים 

כזאת או אחרת. כאשר עוררות רגשית, יוצרת עוררות של המערכת התנועתית וזו אמורה להוביל לתנועתיות 
מימוש  ≥≥≥ למימוש מוטורי התגייסות ≥≥≥יש זרימה מעוררות לתנועתיות נוצר מעגל שלם של עוררות 

  הזה הוא הגרעין הפיסיולוגי המשותף ליצרים ולריגושים.מעגל וחוזר חלילה. ה רגיעה ≥≥≥ )פעולהמוטורי (

  ~פעילות מוטורית ~רגיעהמתח ~עוררותתקין:  תנועה חזורמ

 חזורליות עוקבות במחו
   תקיןתנועה 

  המחשה גרפית

  

-עוררות ברמה העצבית
  מוחית

: ברמה השרירית התגייסות
הכיווץ השרירי  הגברת

  מוטורית  עילותלקראת פ

ברמה  מימוש מוטורי
: תיעול התנועתית

ההתגייסות לתנועה 
יצר, לריגוש מותאמת ל
   ולסיטואציה

הנאה קינסתטית וסיפוק 
 נפשי

 עייפות

: חזרה לרמת הבסיס רגיעה
  ומוכנות למחזור חדש.
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  חרדה~מתח~חסימה~תנועה משובש: עוררות מחזור

תנועה  חזורחוליות עוקבות במ
  משובש

  המחשה גרפית

  מוחית-עוררות ברמה העצבית 

התגייסות ברמה השרירית: 
התכווצות סיבי שרירים 
והתגברות הטונוס לקראת 

  מימוש מוטורי

ורי: מוטהחסימה של המימוש 
תיעול ההתגייסות לחסימת 

  התנועתיות 

מצוקה קינסתטית והגברת  
 מתח שרירי ונפשי

  מתחה נוספת של ההגבר

היווצרות חווית חרדה, 
 היווצרות תחושת בלבול

  ומצוקה 

היווצרות מעגל חסום של 
  חרדה- מתח- חסימה- עוררות

  
  

  רגשית-תנועתית רגשית לעומת חסימה-: תולדות פרדיגמטיות של פריקה תנועתית5טבלה 

  כל ההגדרות הן גרעיניות מאוד ובאות להדגים את צורת ההסתכלות על תופעות

  

יגושים רחסימה מוטורית: תחושות ו פריקה מוטורית  ושות בסיסיותתח יגושים גרעינייםר
 חסימה-תוצרי

  
  אהבה, שמחה

 

 אה;נעונג ארוטי; ה
דווה פיזיולוגית; ח

 אישי- נועם בין

  פרכוסיות, התרפקות,
 נועות גפיים;ת היצמדות;

 ציאה מגבולות הגוי

 אונים; חרדה- תלותיות; חוסר

  סקרנות
  

הגברת קשב, יציאה   הפתעה, עניין
מגבולות הגו במבט 

  ובתנועה

 חוסר עניין, שעמום, חרדה

יתוק זמני או בריחה או ש אבכ פתעה,ה חד ראשוניפ
 לחימה 

 - רפיון מוטורי; התכנסות; חוסר
  וללניתחרדה מציפה, כישע; 

  התאמה בין  יא עס גולמיכ
  מי למעטפתצע

גברת מתח ופריקה ה
מוטורית בליסטית; קוליות 

 בליסטית 

הגברת המתח הסומטי; זעם, חימה, 
, סחרחורת, כוללנית-חרדה מציפה

סומטיות -בחילה, הפרעות פסיכו
 מתמשכות 

וקה; יגון, חסר; צמ  צער
  אובדן 

 קריסת מוטיבציה, חרדה  
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  הבינרית  מטריצההשל  קינה לעומת התפתחות משובשתהתפתחות ת

התפתחות הפוטנציאלים הבינריים עשויה לנוע בספירלה של שכלול (סיכוי פוטנציאלי) או בספירלה של 
  שיבוש (סיכון פוטנציאלי) או בכיוונים מנוגדים זה לזה (מגמות סותרות).

יפית גם הפוטנציאלים הבינריים מציגים כמו כל הפוטנציאלים הגרעיניים של המתכונת האנושית הארכיט
נקודת פתיחה בלבד. בתהליך ההתפתחות כל אחד מהם יכול להתחזק או להחלש, להתפתח או להיעצר, 

  להתמתן או לקבל ממדים מוקצנים. 

י אנלא של מצבים מקובעים, ויים מח מנגנונים הוא ניתוח של תהליכים דינתוישנכדי להבליט את ההנחה, 
  ל פני המונחים תקינות ופתולוגיה.עש" וונחים "שכלול" ו"שיבדיפה את הממע
ל בסיס של עם ירופצין תבניות תנועתיות והתנהגותיות המשקפות ה(ספירלות של שכלול)  ולדות משוכללות""ת
   ירתיות והכלת פרדוכסים.יצמגמות נוגדות עשויה לשקף של ופעה . הותכלוללה דהב

וש) הן תבניות תנועתיות והתנהגותיות שבהן הקטבים נשארים מפוצלים, (ספירלות של שיב ת משובשות"ולדות"
ירות סתמגמות הנוגדות משקפות . העבריותמן יואת דמוקנשארים באיכויות הראשוניות המום הצירופי

מקרים קיצוניים, השיבוש יכול להגיע למצב של התקת משימות מוטוריות אל . בוקונפליקטים בלתי פתורים
  . טבים מפוצלים ו/או בלתי ממומשיםק. אלה האיכויות של מערכות סומטיות

  

   תולדות מורכבות משוכללות

יוצרות  תולדות מורכבות משוכללות
  רגשית משוכללת-מערכת תנועתית

אינטגרטיבית -מערכת תנועה מרקמית
 ,תבניות תנועתיות והתנהגותיותבנויה מ

המשקפות צירופים על בסיס של הבדלה 
והות גם הקטבים בתולדות הגב .ותכלול

שזורים זה בזה בצירופים מפותחים 
   ובמעבריות מתואמת.

  

  סימון גרפי של
  רקמית בין שני הארכיטיפיםמשזירה 

  

  ולדות מורכבות משובשותת

תולדות משובשות הן תבניות תנועתיות 
שבהן הקטבים נשארים  ,והתנהגותיות

מפוצלים, הצירופים נשארים באיכויות 
ואין מעבריות.  הראשוניות המוקדמות

בניתוח של הרמה הבינרית, התפתחות 
פתולוגית של הפוטנציאל הבינרי באה 
לידי ביטוי בתופעות כגון חוסר איזון 
בינרי, פיצול בין הקטבים או קיבוע חד 
קוטבי, המשקף דלדול או הכחדה של 
 הקוטב הנגדי ודפוסי תגובה מקובעת

  ובלתי מתואמת ובמעבריות משובשת.

  שלסימון גרפי 
 שני הארכיטיפים פיצול בין
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  טבלאות בינריות

  

  

  : האיכויות הבסיסיות של הקטבים  8טבלה 

0-P 

  וף או באבר מסוים.הגהעדר תנועה גלויה בכל ל מצב ש
תנועה יכול להיות זמני או ממושך, במתח או ברגיעה, לפי הצירופים עם קטבים - אלצב מ

  אחרים.

  עהותנ- לא
  

ול כיץ כיוו- יבי השרירים בכל הגוף או באיבר מסוים. מצב אלהעדר כיווץ בסל מצב ש
ילות הקבוצות האגוניסטיות עה לפמלהיות בכל הגוף או בחלקים מתמיינים, בהתא

קצן (רפיון כוללני, מויכול להיות אופטימלי (הרפיה) או ץ כיוו-והאנטגוניסטיות. מצב אל
  היפוטוניה).

  וץוכי- לא
  

מעבר זורם מעוררת עצבית למימוש ן מסזרימה מהב קוט, מוטורית- פיזיוהרמה ב
  ונות.צל יצרים, ריגושים ורשורי טמוטורי.זרימה אנרגטית, פריקה ריגושית, מימוש מו

ימה מציינת את הזרימה החופשית של הנשימה וגם של זרה רמת המערכות האוטונומיות,ב
  הפרשות הגוף (השתן והצואה) בחודשים הראשונים

  הרימז
  

ת מציין הסתמכות על משקל הגוף בתנועה או בעיצוב המיצב. רואים זאת ליוקשח מהמונ
ה חלקים של הגוף לכיוון מטה, בהתאמת קווי הכבידה ובשקיעם וף עגבהשתלבות ה

  גרביטציה.ל

  ותישקלמ
  

מושקע בביצוע תנועות ופעולות. עוצמה חלשה הץ מה" משקף את כמות המאמהיסוד "עוצ
  עוצמה.ל השמלי ימייצגת את הקצה המינ

  השחלה וצמע

  בידה. כהר מציין תנועות גוף והחזקת איבר/ים בכיוון תואם לציח המונ
  

תואם ן יווכ
כבידה "כלפי 

  מטה"

בולטת אי יציאה מגבולות הגו הצטמצמות הטווחים בין הגפיים ם הבמצבים או פעולות ש
  והגו. 

ף; גם אי הגו כזמהגו; תנועות כלפי מרת תנועת גפיים שמתרחקר העד: מוטוריתהרמה ב
ת ריהוצאת אוויר (כלומר חסימת הנשיפה), אי הוצאת הפרשות שתן וצואה (עצירות, עצ

  ה).רשתן); הימנעות מדיבור (כמו אלם מתוך בחי

יציאה/ - אל
   התכנסות

  

  מציין שני הבטים: ח מונה
צוואר, וגם בראש בה, זור הגו (באגן, בבטן, בגב, בבית החזבאי של התנועהם יקומ

  ם). ובפני
עות כגון פרכוס, ום, תנייינות את תנועות הגו בראשית החיפשמא ות תנועהייכוא

  גלות, טווח קצר. ומע

  תווויג
  

  ףיפוכ  מייצג את מנגנון הכיפוף ומצבי כיפוף במפרקים. הוטב ק

  צורות גוף ומסלולי תנועה מעוגלים. 
  יוזיס).לקווזיס, קיפוזיס, סדלור. (המעוגלות יכולה להיות זמנית או מקובעת

  ותלעוגמ
  

  יהרימטס  וה של זוגות הגפיים ביחס לגו. הפעלה שווה של הגפיים וצב שמ

כאב או ה, בהל ס הוא רעד, רטט, צמרמורת.וכל צורה של זרימה אנרגטית במצביופרכה
הגו. בפרכוס אין התרחקות רך אולות למעוג- מתבטא בתנועות גליותס עונג. הפרכו
  מגבולות הגו.

  יותסרכופ
  

  ה, סיבוביוטצר  בלי להתרחק ממנו. ע, ד סביב ציר האיבר הנצצד למת פיתול או סיבוב ונועת

  הלוך ושוב במסלול חוזר על עצמו. עת נות
ציאה, של התקרבות לאובייקט והתרחקות ימה ות חוזרות ונשנות של יציאה ונסיגעתנו

  ממנו.

  וניותוכי- וד
  

  ןווח קטט  שי מצומצם. (קינספירה)י תנועה בטווחים קטנים. מרחב תנועה איולסלמ
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אחורה), הציר -ימהדתי (קיב: המישור האופקי כולל את הציר החזחמצבי גוף ביחס למר
  ים במישור האופקי. נידי (מימין לשמאל) וכל אלכסוני הביצה

  ולי תנועה בצירים אופקיים.לסמאופקיות מציינת מצבים אופקיים של הגו ו

  ותיופקא
  

  תוירהמ  יות מהירה.תתנוע

  ותעקוטמ  ים או הפסקות בזרימת התנועה.עקיטו

  יותתנודת  יפה לנשיפה, בין כיווץ להרפיה.אם ריתמיים בין עירות לשינה, בין שימעבר

  ותיזרתח  חוזרות על עצמן.ת הת או תבניוותנוע

  ת הגוף כיחידה אחת, כמקשה אחת.קהחז ב:מיצב

פיים הגדה בין הגו והגפיים או בין אי הפר כוללנית של הגוף.- יתשהפעלה גו :תיותעתנוב
  עצמן בתוך פעילות. 

  ת,וושיג
  כוללנות

למשל, ראש, חזה, עיניים, זרועות) פונים ם (מוקדים שונים; אברי מפוצלת ביןעה נות
  ם.ישונם לכיווני

  תרויי ישא

  ממוקדא שב לק  וצל בין מוקדים שונים. פקשב מ

  

1-P  

  יותתנועת  עין. לה יעה גלווש תני

  ץיווכ  פיסת חפצים., תשרירים. מנגנון ההכנה להפעלת כוחי יווץ של סיבכ צבימ

ירת נשימה; צמעירור עצבי למימוש מוטורי מיידי; עצירת תנועה; עה ת הזרימיהשהי
  עצירת דיבור. 

  הצירע

  תווחיכ  יצוע תנועה. ב וח כבידה או כוחות של אינרציה.בעתכנרגיה לפעול כנגד אגיוס 

  חזקהה וצמע  הה של גיוס אנרגיה ומאמץ.ת ברמה גבוופעיל

איברים ת ון נוגד כבידה (כלפי מעלה); הנעיות אבר/ים תוך הפעלת אנרגיה בכקהחז
  בכיוונים נוגדי כבידה. 

ה. המונח נגד כבידה דיבים יש התמודדות כזאת או אחרת עם כוחות כבהערה: בכל המצ
  מציין מצבים שהכיוון הנוגד הוא דומיננטי.

, ידהבכ- גדנ
  "כלפי מעלה".

 מרים מפניםושל חה וצאהרים מגבולות הגוף (וגם בשל אה ציאייציאה מציין גם ח המונ
החוצה); התפשטות, הרחקה מהגוף (אבדוקציה) וכיוון כללי של התנועה, או הקול, ף הגו

ן תנועה במסלולים מתרחקים ממרכז מ. קוטב יציאה מסכלפי חוץאו המבט מן הגוף 
מחוץ לגבולות הגוף, יציאה לעולם. (גם הוצאת חומרים מן הגוף,  ף.שליחת אבריםגוה

  טת מזון, הפרשות).ה, פליפיכלומר: נש

  הציאי
  

  הפעלה של הגפיים בתנועה. 
יונות ותחתונות), כפי שהן לע יים" כולל: את הידיים והרגליים (גפייםפח "גונהמ

  ).מסתעפות לפרקים (כתף, זרוע, אמה, כף יד, אצבעות וכן ברגלים

  תפיוג
  

  רישוי  עות של פשיטה. תנום. יבכיוון של יישור הגו ו/או הגפי תתנועו

  יישורמצבים של : מיצבהורת צ

  משלים של ארכיטיפ המעוגלות.-יטיפ המנוגדכהאר

  ושרי

  ני צידי הגו (הציר האנכי). שויון בין הגפיים ובין הצד הימני והשמאלי מואי שב: מיצב
  ים או הרגליים נעות באופן שונה זו מזו.ות שבהן הידיעתנועה: תנוב

  טריהמסי- יא

ות השלכה מפנים הגוף החוצה; תנופה מוטורית בפעולות כגון, השלכה, הדיפה עתנו
נועה וקוליות שפורצת בעוצמה תפה אימפולסיבית או זינוק פתאומי; ת, דחינובלתי מכו

  מן הפנים כלפי חוץ.
  בצחוק בהקאה או בשלשול חזק.ה), א יבבלית באה לידי ביטוי גם בבכי (טליסבאיכות 

  יותטליסב

עה והתנם תנועה שאיכויותיה הן מתינות וויסות של אנרגיה, צורה ומסלול. זהו דג
  לכל אורכה.ת וכהבלתי מתפרצת. יש בה מכוונות והתמש

  ים רבים, ההובלה היא האיכות המנוגדת (אבל לא הקוטב הבינרי) של הבליסטיות.בנמוב

  הובלה

קודת המוצא שלו אלא נע באופן ברור לכיוון אחד. זה נל תנועה שאינו חוזרל מסלו
  כיווניות. -משלים של דו-הארכיטיפ המנוגד

  וניותוכי-דח
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הטווח מייצג גם ג מושה, י תנועה המתרחקים מן הגוף מרחק גדול יחסית. בהרחבלמסלו
  ת.לטווח תפיסה וטווח יכו

  דולגווח ט

  תונכיא   מטה).- להי (מענכאלי תנועה בציר הו; מסלתסיחיי גוף שבהם הגו אנכי, במיצ

  תויטיא  ועה איטי. נקצב ת

קיטועים ברצף התנועתי. תנועה מתמשכת. הרציפות היא המקבילה ל"לגטו"  העדר
  במוסיקה.

  רציפות

  עיבוק  קיבוע של מצב גוף; קיבוע של עצירה תנועתית

  נותותגוה  םישל צורות ואיכויות חדשות בתוך רצפים תנועתיה הופע

 משלים של קוטב- המנוגדטב קוהמתמיין באברי הגוף השונים. ההבדלה היא ש שימו
  ותשיהגו

   הבדלה

  מול האובייקט.  מכוונת אלה תנוע
ה בין כוונה וכיוון בתנועה. תיאום בין הכיוון של הגו, הגפיים והעיניים בתוך מהתא

  תנועה.

  תושירי

  קדמושב מק  אום בין מיקוד הקשב ובין המשימה. ריכוז והקשבה לעצמי ולאחר. תית יכול
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  : תפקודים גרעיניים ותופעות נפשיות הקשורות בקוטב הבינרי9טבלה 

הקשרים ההתפתחותיים והדינמיים של צריך לדעת את הנתח את הרבדים הפחות גלויים במפה הבינרית, כדי ל
  כל קוטב. מובאות טבלאות שמפרטות את ההבטים העיקריים של  הקטבים. להלן

בלבד. תופעות קוטב אחד נפשית הקשורה ב-אין תופעה תנועתיתואין חיבורים אוטומטיים בין קטבים 
  יש להתייחס אל הנאמר בטבלה כאל כיווני חשיבה כלליים בלבד. מורכבות בנויות מצירופים של גרעינים.

  
הפוטנציאל   תפקודים גרעיניים ותופעות נפשיות הקשורות בקוטב הגרעיני

  ינריהב

  תנועה-אל

  רגיעה, מנוחה, רפיון, יאוש, דיכאון, שיתוק

ן מז תנועה בולטים בהתנהגות של בעלי חיים. (למשל, נמר או אריה במעקב אחר טרפם מסוגלים לשהות-לאצבי מ
  תנועה).-רב במצב של אל

  תנועה של הגוף.-אצל בני אדם: מצבי ריכוז קשורים באל
  עהותנ- אל

~~  
  ועהנת

  תנועה

ולוגית, למילוי צורכי הקיום, לסיפוק היצרים, לפריקת ריגושים ולהרחבת שדה זית היא הבסיס להנאה פייותנועת
  .הדעת

  ם. אקטיביות.ימימוש היצר הבסיסי להתנועע., הרחבת מרחב הגירויים החושי

  בריחת מחשבות.  -ברמת התפיסה, תנועה משקפת ראיית אופציות, אופטימיות וגמישות או בקצה הפתולוגי 

  כיווץ-אל

  חה.למנומאפשר לגוף "להחליף כוח", כלומר לעבור מפעילות הוא וץ משרת מצבים של הרפיה ומנוחה. וכי-לא

  אונים-קצן (רפיון כוללני, היפוטוניה): איןמויכול להיות אופטימלי (הרפיה) או ץ כיוו-מצב אל

  חה.למנומפעילות  מאפשר לגוף "להחליף כוח", כלומר לעבורהוא מצבים של הרפיה ומנוחה. 

  וץוכי- אל
~~  

  כיווץ

  כיווץ

  יוס כוח לפעילות.ג

  יוס כוח והפעלת המערכת המוטורית.גון לנכיווץ הוא מנג

ם ילות תנועתית. הכיווץ ממלא תפקיד בתיאועשל פ המחסילית וגם תנועתה מזרילסות יהכיווץ משרת גם התגי
  אנטגוניסטי וביכולת להשהות פעולה ולבחור פעולה.

  פיסת חפצים., תץ הוא ה"דלק" לתנועה, להפעלת כוחהכיוו

  ).פיזיולוגיש לחואוגל לעמעם תחושות פחד וכאב (מנגנון של סמשכיווץ מוגבר הוא מנגנון פיזיולוגי 

  מנגנון אלחוש של תחושת דחק, חרדה כוללנית (האנט)

  זרימה

יס סוב ונותאפיקי מימוש לכוונות ולרצ ות מוטוריות. היא יוצרתבתגווה יוצרת קישור בין תגובות עצביות מזריה
  לחקרנות, ללמידה וליצירתיות בחודשים הראשונים. 

  טנטניות לעומת הצפה, בריחת מחשבות.ופספתיחות ו

-ימה מייצג גם את הזרימה החופשית של הנשימה ושל הפרשות הגוף (השתן והצואה) כתוצאה מאיזרה פוטנציאל
  שליטה (העדר עצירה) בסוגרים.

  הזרימ
~~  

  עצירה

  עצירה

ת. נית, לויסות, לבקרה ושכלול של התנועתיווה רצבעצירה דרושה לארגון התנועה. עצירה היא הבסיס לארגון תגו
  היא גם השער לרגיעה, לריכוז, לקשב ולמידה.עצירה ה

  עצירה היא תנאי ליכולת להשהות פעולה ולבחור פעולה.

  עצירה היא תנאי ליכולת לבנות גבולות מופנמים. 

  עצירת תנועה במצב של כיווץ מוגבר יוצרת מתח.

  משקפת חסימת הספונטניות, אובדן גמישות עצירה רגשית

  יטול העוצמיות.בכוח, עד כדי ת סתרהו

  היחס בין כיווץ (הכנה לתנועה) וזרימת תנועה או כיווץ ועצירת תנועה קובע את דרגת המתח השרירי.

  משקליות

  הגוף וציר הכבידה. ן ן ביומור נכלה וכל תפקוד מחייבים תזול פעכ

המשקליות משרתת גם מצבי הרפיה ומנוחה. משקליות היא מצב, לה. יה היעשקליות יכולה לשרת את העגינמ
  שעשוי לשקף

  הישענות, מסירת משקל הגוף לתמיכה חיצונית. –יכולת לתת אימון 

  ותימשקל
~~  
  תכוחיו
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הפוטנציאל   תפקודים גרעיניים ותופעות נפשיות הקשורות בקוטב הגרעיני
  ינריהב

  כוחיות

לומר היצר (כשים. הוא הגרעין של יצר העוצמיות נעל עצמים ומול א יאל הכוחיות הוא המפתח להפעלת כוחצוטנפ
  לממש את עצמי כיישות אוטונומית). 

  יית דימוי עצמי יציב.נולבן יות היא פוטנציאל לתחושת חוסחהכו

  מידה מופרזת של כוחיות יכולה לשקף נטיות תוקפניות או אלימות.

  עוצמה

  היצרים, הריגושים והרצונות. ק יפוסלהשגת מטרות ול ציאל להשקיע אנרגיה גופנית ונפשיתנפוטה

  ל העוצמה.שמלי יעוצמה חלשה מייצגת את הקצה המינ

   עוצמה חזקה מייצגת את הקצה המירבי של שימוש באנרגיה גבוהה.

  עוצמה היא מדד חשוב של רמת המוטיבציה, התלהבות ועוצמת העוררות הרגשית.

  החלשה עוצמ
~~  

  וצמה חזקהע

  עם כבידה

התאמת הגוף לצירי הכבידה וחיפוש משענות חיצוניות. געגוע למעטפת החקית ו/או ויתור על מאמץ. התאמת הגוף 
  לצירי הכבידה מאפשרת חיסכון באנרגיה.

  מצבי "עם כבידה" יכולים לשקף דיכאון או ייאוש. התוצאה גוף בוגר במיצב ינקותי שאינו תואם למשימות הבגרות.
  דהיעם כב
~~  

  נגד כבידה

  נגד כבידה

ת הפוטנציאל הבסיסי ביותר של הקיום. כדי להרים ראש במצב של שכיבה, כדי ן אנגד כבידה מציי פוטנציאלה
י כבידה. בכך טמון הפוטנציאל להתגבר על קשיים דגול, לקום וללכת, חייבים להיערך בכיוונים נולזח לשבת,

  ומכשולים.

ת הגלויה לעין מכילה מפתחות לתהליך הנפשי שמכוון את התנועה: תנועה נגד כבידה זקוקה לאנרגיה. וכך הכיווניו
  ככל שהמוטיבציה חזקה יותר האנרגיה נוגדת הכבידה חזקה יותר.

נפשית ולמידת ההשתחררות מהצורך שהמעטפת החקית -מדד הכבידה מכיל מפתח חשוב להערכת הבשלות הגופנית
  תווסת את ההתמודדות עם הכבידה.

  יציאה/התכנסות-אל

ית היצר יאבל גם השה לעצמי והגנה על עצמי. יש בהם שימור אנרגיה,ר יבוחמצבי התכנסות נותנים תחושה של 
  קשר מהזולת. ק יתונכוונות של חוסר תעוזה ו לנוע. זה מצב של הסוואת

  התכנסות עשויה ללמד על חרדה מציפה ועל געגוע למעטפת "שתיקח אותי ותעטוף אותי בלי שאצטרך להתאמץ".

יציאה של מלים -כלומר אי Selective mutism)דיבור (כמו ב-מילולית: איהרמה בגוע כזה יכול להתבטא גם גע
  כאשר 

ילד או מבוגר נמנע מלדבר, אך מקווה או מניח שהמטפל ינחש את רגשותיו ללא מילים, בדומה לחוויה שחווה 
יציאה/ - אל  במעטפת החקית. 

  התכנסות
~~  

  יציאה

  יציאה

ציאלי הזה מתייחס לטווח האפשרויות להרחיק את הגפיים ואת המבט ממרכז הגוף ("כלפי חוץ") או הגרעין הפוטנ
  לקרב אותם אל מרכז הגוף ("כלפי פנים")

  היצר לצאת הוא יצר מולד. 

  יציאה משקפת תעוזה, מוטיבציה גבוהה, אמון בזולת (שיהיה שם ויפגוש אותי) כשאצא לקראתו. 

חקתן מן הגו, במידה כזאת או הרמיוחד של הידיים, קשורות בהוצאתן מגבולות הגו וגפיים ובהנועות של תוב הר
הגפיים ת אם היציאה הפרדיגמטי הוא במפרקים המחבריר מקו). אחרת (אלא אם כן האדם מבצע פעולת הימנעות!

  אל הגו (מפרקי הצומת) כלומר הכתפיים ומפרקי הירך.

  גובה נגד תחושת חסימה.יציאה בעוצמה מוקצנת יכולה לשקף היפוך ת 

, כלומר של בריחה False selfיציאה שאינה מלווה אף פעם בתנועה חוזרת אל הגוף עשויה להיות ביטוי של 
  לפעילות כפייתית: להיראות ולא להרגיש.

  גוויות

  הגו הוא האיבר המוטורי שמתפתח לתנועה לפני הגפיים.

  ר החקי (עצמי בתוך מעטפת). ד חשוב בשלב של מערך הקשקיגווית ממלאת תפה נועת

  הישענות כמשקפת תלותיות או נתינת אמון בזולת.

  ארגון מרכז הגו כבסיס לתנועת הגפיים.

כאשר ניידות בלתי אפשרית, למשל לתינוק מוחזק בחיק, או אדם היושב בכסא, נשארת רק הדרך להשתמש 
  יתר לאחור. -בהרחקת הגו או קירובו על ידי הטייה קדימה או יישור

בתוך המעטפת החקית הגו הוא המוקד והמרכז, הוא זה שעטוף באמת. לכן הגו הוא ארכיון זיכרונות של יחס 
  של מידת האמפתיה, הנמדדת באיכות ההזנה הממשית והרגשית, באיכות המגע ובאיכות התנועתיות.  –המעטפת 

ת). בשלב הזה, תפקיד הגו ד חשוב בשלב של מערך הקשר החקי (עצמי בתוך מעטפקיגווית ממלאת תפה נועת
  מחוברות" גופנית). ו "א", להתאים את עצמו לגוף ההורי המחזיק אותו ("השתלבות

  אמצעות עמוד השדרה.בי, מצעל פנימיתה מיכתנפרדות הגו ממלא את התפקיד של מתן השלב ב

  תוגווי
~~  

  גפיות
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  גפיות

  הגפיים הם השלוחות של האני אל העולם. "לפרוש כנפיים ולעוף".

וץ חשוב רהגפיים היא הבסיס (והתוצאה) של התמיינות ברמה הגופנית. בתחילת החיים, הגפיות היא עת נועת
  בהמשך, הגפיים הם האברים המשמשים לתפעול חפצים.ם ולפריקה מוטורית של ריגושי

  פקודים.ספור מלאכות ות-קות מקשר ולאיןתהתנו הגפיות היא הבסיס הגופני ללחימה או בריחה, ליצירת קשר א

הגפיים מאפשרות לבנות גבולות לגוף ולהרחיב את טווחי הפעילות שלו. בהתחלה תנועות הגפיים הראשוניות 
  רצוניות, לא ממוקדות. תנועות -אקראיות, לא

  הופעת ההבדלה מתרחשת לאורך המפרקים של הגפיים.

ראשוניות של כיוונים במרחב ויחסי  ניית סכמות תפיסתיותלבשתית תתנועות הידיים במרחב, בליווי המבט, יוצרות 
  גוף עצמי במרחב. מיקום הידיים ושיתופן בתנועה הוא אחד המדדים של עוצמיות לעומת הימנעות.

המקום של איזור ההפרשות והגניטליה, שמטפלים בו פעמים רבות ביום. טיפול מכאיב  –הרגליים קשורות לאגן 
של המקום. –ניתוק  –יים כדי לאלחש או ליצור דיסוציאציה עשוי לגרום לתינוק/ת להגביר מתח בשרירי הרגל

  במקרה כזה, הרגליים מתפקדות כמחסום ולא כבסיס זרימה וכוח.

  כיפוף

תזמור עם היישור) ממלא תפקיד בכל תבניות התנועה ובכל הפעולות והמלאכות האנושיות. מנגנון הכיפוף וף (בכיפה
ב והרחקה של הידיים והרגלים אל הגוף או אל אובייקטים במרחק. הוא ועתיות: קירונת מעניק ריבוי של אפשרויות

אפשר את הנגינה במגוון רחב של כלים מ חה. בקצה האחר של הרצף האנושי הואיניות של לחימה או ברבט בתלבו
  ואת היצירה האומנותית לסוגיה.

ות"). תינוק מתחיל את חייו צמוד ("היקשרי נפחקי, הכיפוף מאפשר קשר גוהבשלב , י הקשר הבין אישיכמערב
  במצבי כיפוף. משם מתחילה היציאה הגדולה למרחב מכוח היצר הביולוגי ליישר את הגפיים ולצאת לעולם. 

לא תמיד ולא כולם מגיעים אל מלוא הפוטנציאל של היישור האנכי. הרגשות והתכתיבים הסביבתיים מתערבים 
ור. רגשות כמו בושה, אשם, חוסר בטחון מושכים להתכופף בצורה חזקה בתהליך ההתפתחות של פוטנציאל הייש

ולבנות קווי גוף חקי, בחיפוש אחר המחסה שסיפקה המעטפת. כיפוף אברים מאפשר ליצור מעטפת עצמית 
  יטוף עצמי.עגע ומתחליפית, בעזרת 

כה להתקיים מצבי גוף חקיים (כיפוף ומעוגלות) שחוזרים על עצמם עשויים לשקף תחושת חיבור למעטפת שממשי
  בדמיון

  ףכיפו
~~  

  ישור  יישור

את ההתנתקות מן שרתות מהיאה לעולם. ברמה המוטורית אלה התנועות צת ויות יישור הן תנועות של התפשטונועת
  המעטפת החקית. 

  ר מאפשר הגנה על הגו ("הבטן הרכה") תוך שמירת מרחק ממרכז הגוף. שוייה

  האישי.נועה התור הוא הדרך להגדיל את מרחב שהיי

  יישור דינמי מלמד על ביטחון וחוסן נפשי. 

תגובה גופני: "אני לא אראה לאף אחד כמה -יתר מקובע (במיוחד של הגב) עשוי להיות היפוך-מצד שני, יישור
אני חלשה, חסרת ביטחון, כמהה לעיטוף". הנפש כמהה לקרבה אבל היישור המוקצן דווקא מרחיק את הגו מאזור 

  אחורה).-יר קדימההמפגש עם האחר (בצ

היישור של הגו והגפיים הוא מדד חשוב להערכת חוסן עצמי ותחושת חופש פנימי לעומת תחושת בושה וביטול 
  עצמי.

  מעוגלות

  ים אחרים. פוגם מעוגלים ותנועות מעוגלות מאפשרים התקרבות והשתלבות גופנית עם ייצבמ

  ית. ות תנועה מעוגלות משרתות עידון של התנועה העוצמיתבנ

  תנועה לא ישירה י הסוואת כוונות על ידת רתושן הן מככמו 

-הצורות המעוגלות בגוף מקושרות גם לאדם עצמו וגם לצופה בחוויית המעטפת. התפתלות מעוגלת מרמזת על אי
  ישירות.

ח מהזולת. המתבונן עשוי להניק יתונמצבים של מעוגלות מוקצנת (כאשר הגוף מתכנס ונסגר על עצמו) יוצרים 
שהאדם המכונס כך רוצה שיניחו אותו לנפשו. לפעמים זה אומנם כך. אך יש מקרים שהגוף המעוגל מתגעגע 
למעטפת שבתוכה המעוגלות הייתה הבסיס לקשר אינטימי ולמעשה המשאלה הבוערת בנשמה היא לא להישאר 

  מנותק אלא "שמישהו ייקח אותי, יעטוף אותי, יהיה אתי".

  ותלמעוג
~~  
  יושר

  יושר

  ר והיושר הם הפוטנציאלים המאפשרים לארגן את הגוף במבנה אנכי.ויישה

נפשית, כי הן מקושרות לחוויית הנפרדות. הוא מכיל -הצורות הישרות משקפות שלב שניוני בהתפתחות המוטורית
  אופציה של כוח להיתנתק ממעטפת לוחצת.

  יושר מרמז על ישירות, חוסר היסוס ותחושת חוסן.

  מדד התפתחותי וגם מדד דינמי.היושר הוא גם 
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  סימטריה

ויציבות. הסימטריה נתפסת ן וחימטריה מחדדים את תחושת הגוף כמרכז עצמי. הם מעניקים תחושת ביטסצבי מ
  כמרכיב חשוב באסתטיות.

  זה הישג. –כשהתנועתיות המוטורית מתחילה להופיע יש הפעלה שווה של שני הצדדים. לחצות את קו האמצע 

  יה תחושה של יציבות וכוח. היא משדרת נוכחות ואיזון.יש בסימטר

אצל אדם שתבניות שלו תמיד סימטריות (סימטריה מקובעת) יש לשאול אם אין כאן עדות לחסימה נפשית או 
  קיבעון התפתחותי.

  הסימטריה היא סוג (דרגה) של הפעלה גושית של הגוף.

  יהרסימט
~~  

  סימטריה-אי  סימטריה- א

יא מכילה פוטנציאל להבדלה ולהתגוונות של צורות גוף ה מאפיינת את הזחילה וההליכה. מטריתילא סה נועת
  ומסלולי תנועה.

  חסי גוף עצמי במרחב. יו ות תפיסתיות ראשוניות של כיוונים במרחבמת סכילבנית שתית

  סימטריה כדפוס מובהק מופיעה אחרי הסימטריה.-אי

  התגוונות.סימטריה היא דרגה גבוהה יותר של הבדלה ו-אי

  סופרכ

  ס הוא חולית חיבור בין חוויה אוטונומית לבין חוויה מוטורית.כופרה

  ם. ביקשת רפרכוס משוכלל משמש בסיס לריקודים משוכללים כמו ריקודי בטן ולנגינה בכלי 

קדם על ידי זרימה אנרגטית לאורך צירי הגוף. זהו אופן הפריקה המו –ס הוא פריקה של רגש, ריגוש, יצר ופרכה
  ל חרדה.שוד של חדווה ושל הנאה ארוטית וגם של תסכול, של פח

  העדר פרכוס מלמד על דרגה גבוהה של חסימת הזרימה.

  יותספרכו
~~  

  בליסטיות

  בליסטיות

  ם. יסתייפת-ת השרירים והשלד ולבניית מעגלים עצבייםכמער סטיות היא הפוטנציאל הגרעיני לחיזוקיהבל

טיות יסבלהווחים בין הגפיים והגו ו"מיילדת" את הגפיים אל יחסים עם המרחב. הבליסטיות הראשונית פותחת ר
הכאה, דחיפה, הדיפה, זריקה, השלכה, קפיצה או ות: הראשונית היא תנועה גפית שמופיעה בשורה ארוכה של פעול

  זינוק פתאומי.

ראש הגשר לבקיעה של  ות בה אתר לראשפילה את רוב הקטבים משתי הקבוצות! לכן אכות הראשונית מיטסבליה
יקה מוטורית של הריגושים הגרעיניים פרהבליסטיות מייצגת את המנגנון הראשוני ל .P 0קטבי ך מתו P 1קטבי 

  על ידי פריצה ספונטנית אימפולסיבית של רגשות.

  רגשית. -היא הגרעין של יצר העוצמיות והתשתית להתפתחות העוצמה התנועתית

  נפשי.-ד הגופניוקפוני ביותר בשלב הראשוני של התנציאל החיטהפוא טיות היסבליה

  תנועתית לבניית סכמות תפיסתיות ראשוניות של כיוונים במרחב ויחסי גוף עצמי. -היא בונה תשתית גופנית

  העדר מימוש בליסטי (חסימה בליסטית) חסימה של העוצמיות. 

ן העצמי, אם על ידי איסורים והגבלות חסימה של שני קטבי הפוטנציאל משקפת חבלות במימוש העוצמיות והחוס
  סביבתית ו/או על ידי רגשות כמו בושה, אשמה, חשש מאובדן אהבה.-של המעטפת ההורית

  רוטציה

רוטציה היא דרך להפנות את הגוף או חלק ממנו לכיוון אובייקט או גירוי. היא יכולה להיות דרך מתוחכמת 
  ישירות).-להימנע ממפגש (אי

  ס. נייה לכיוונים חדשים. כך מתאפשר חיפוש אובייקטים במרחב בלי להזיז את הבסיפשרת פאמ היוטצר

  יה היא בסיס מוטורי למגוון רחב של מלאכות ושל סגנונות מחול.טצרוה

  ואת בית החזה בלי לשנות את מיקום הגו מאפשרת גמישות תנועתית ותפיסתית. רות להפנות את הראששהאפ

  הירוטצ  שות רגשית ותפיסתית.העדר רוטציה עשוי ללמד על נוק
~~  

  הובלה
  הובלה

  היא בסיס (והשתקפות) של מיומנות מוטורית, ה ובלה

  כמו משיכת קשת על מיתרים, תנועות יוגה וטאי צ'י.

  ולת השהית תגובה.ד ויכקוהובלה משקפת קשב ממ

 וק והימנעותמתפרצת, ולכן היא יכולה לשקף איפ-עה הבלתיוהתנם בניגוד לבליסטיות, ההובלה היא דג
  ספונטניות.מ

  יש בהובלה עצירה חלקית. 

  על ידי חסימה רגשית.ה ליטשבמקרים מסויימים הובלה הופכת לדרך של 

  כיווניות-דו

כיווניות היא הבסיס המוטורי למגוון -כיווניות תורמות לחיזוק תבניות תנועתיות על ידי חזרתיות. דו-ת דוונועת
  ר, שיוף, צחצוח, שפשוף.גון ניסוכת ורחב של מלאכות ידני

  ים.לוניות היא הבסיס המוטורי לנגינה ברוב הכיוכ-וד

שקט וקושי לצאת לעולם, -ט, אמביוולנטיות, איקילת, קונפוססנהכיווניות (הלוך ושוב) עשויות לשקף -תנועות דו
  ודאויות.-למשימות, לסכנות או אי

  וניותוכי-דו
~~  

  כיווניות-חד
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  כיווניות-חד

  ת מוטיבציה ברורה ומרחיבה את המרחב האישי (הקינספירה). רתיא יסוד הישירות. היא משוניות הויכד ח

  כיוונית משקפת מוטיבציה להתקרב לעולם המשימות, לאנשים, ולאתגרים. -תנועה חד

  בחיבור עם כוחיות ועצמה חזקה היא עשויה לשקף תוקפנות ואלימות.

  טווח קטן

ה במקום אחד. מצד שני טווח התנועה משקף הבט גופני של לוריכוז פעו יקה עדינהרוטומטן יכול לשרת קווח ט
  המושג "מרחב פוטנציאלי" בין התינוק לבין למעטפת (ויניקוט).

הכל מגע. קיבוע של טווח תנועה קטן  -במעטפת החקית כמעט שאין רווח (מרחק) בין גוף התינוק וגוף ההורה 
  טןקטווח   נה מאפשרת לו להיפתח ("לא נתנה אהבתך לי לפרוש כנפיים").עשוי לשקף חותם של מעטפת הורית חוסמת שאינ

~~  
  ולדטווח ג

  טווח גדול

  קשור בפעולות של מוטוריקה גסה ויציאה אל העולם.

  משקף את טווח התעוזה של אדם. 

 אישי קשורה בפתיחת המרחב בין-הגדלת המרחב האישי תלויה ביישור ויציאה של הגפיים. פתיחת המרחב הבין
  אברים בתוך גוף העצמי.

  הגדלת טווח המרחק הכרחית לראייה ולשפה. 

  שמירה על טווח קטן, שאינו תואם את השלב ההתפתחותי, עשויה ללמד על געגוע לשחזר את תנאי המעטפת.

  אופקיות

  ים אופקיים של הגו, האופקיות מאפשרת עגינה על בסיס רוחב וגם הרפיה. במיצב

   אישי.-לאינטראקציות במרחב הביןאה ציתים יובמיוחד תנועת גפיים, משר, ופקייםועה בצירים האנמסלולי ת

בשלב המעטפת החקית כאשר תינוק מוחזק בחק, הוא "מדבר" על ידי העברות של משקל גוו על פני צירים 
  אופקיים במרחב: 

  ציר אופקי קדימה/אחורה

  ציר אופקי ימין/שמאל.

  הזולת.  כך הוא קובע את המרחק בין גופו לגוף

במצבי אופקיות של הגו (שכיבה, השענות) אין התמודדות עם הגרביטציה זה יכול להצביע על בחירה לנוח. זה 
  עלול להצביע על הימנעות מהתמודדות או על העדר אנרגיה נוגדת כבידה, כמו במצב של דיכאון או ייאוש.

  ת:תנועות ידיים בצירים אופקיים אפשר לסווג לשתי קטגוריות חשובו

  . תנועות בציר החזיתי (קדימה) 1

  . תנועות בציר הצידי (ידיים לצדדים).2

  תנועה חזיתית משקפת נכונות להיכנס למרחב המפגש עם אובייקטים ועם אנשים אחרים. 

עשויה ללמד על הימנעות מכניסה לציר החזיתי שהוא ציר המפגש עם האחר. חשש, אי לקיחת –תנועה לצדדים 
  סיכון.

  ותיאופק
~~  

  אנכיות

  אנכיות

  הגוף המוטורי מתחיל לחיות משמתחילה ההתמודדות עם הגרביטציה וארגון המיצב האנכי.

  בסיס לתפעול הידיים ולהרחבת שדה הראייה ם מיצבים אנכיים יוצרי

צורני של עוצמיות בוגרת, של גיוס כוחות נוגדי כבידות ושל עגינה יעילה. מיצבים אנכיים י יטובהאנכיות היא 
  בסיס לקשר עין עם הסביבה.ם צרייו

  מהירות

  של משימות וכן למקצועות ספורט ותחרויות אחרות.ה כוות הכרחית לשורה אררמהי

  מהירות עשויה לשקף מיומנות מוטורית או התרגשות חזקה או בלבול. 

  אקטיביות, חרדה, דחק, מתח, הפרעות קשב וקשיי למידה.-ברמה רגשית היא עשויה לשקף היפר

  ריגושים.ני ת עשויה ללמד על ניסיון לעקוף היסוסים וספקות ולהתגונן מפוהירמ

  ברמה הנפשית, היא עשויה לשקף בריחת מחשבות.

  תומהיר
~~  

  איטיות
  איטיות

  מיומנות. וות משרתת שליטה מוטורית, ריכוז יאיטה

  ביצוע בזמן קצר מאפשר הספקים.

  מוי או גלוי) ואובדן מוטיבציהאיטיות משקפת שליטה מוטורית ורגשית או דיכאון (ס

  מקוטעות

  ט, קילמקוטעות משקפת קונפ

  אי ישירות, ס, יסוה

  ספונטניות.מ הימנעות

  ותעמקוט
~~  

  רציפות
  רציפות

  וצבת על ידי חשיבה.עמה מודעת ותנוע-יטה מוטורית ותנועה רצוניתלשלס יסב
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הפוטנציאל   תפקודים גרעיניים ותופעות נפשיות הקשורות בקוטב הגרעיני
  ינריהב

  תנודתיות

כיווץ, בין כוחיות -הבינריים (למשל, בין כיווץ ~ אלטבים הקהגרעין של המעבריות, כלומר של המעברים בין 
  ומשקליות), בין פעילות קבוצות אנטגוניסטיות.

  תגובות רגשיות.ום יתיות היא הדופק הביולוגי המולד. הקצבים שלו משתנים בהשפעת גירויים חיצונידתנוה

   דתיות היא הבסיס הביולוגי הראשוני של המעבריותוהתנ

ת, וססנהטנטניות. בצירוף עם "מהירות" ו"חזרתיות" היא עשויה להיות ביטוי של ופסזרימה ותנודתיות יכולה לשקף 
  ט ואמביוולנטיות.קילקונפ

  יותתתנוד
~~  

  קיבוע
  קיבוע

סימה רגשית ח, םושיגות מספונטניות, הגנתיות מפני ריעימנהקיבוע של חלקי גוף או של תבנית תנועתית משקפת 
  ותנועתית ואובדן גמישות.

  בניית מרחב עצמי חסום.י קשר מהזולת על ידק תנורצון ל ות תפיסתיתעקובמכן היא עשויה לשקף  כמו

  חזרתיות

  חזרתיות היא דרך הגוף להתאמן ולהתחזק.

  מידה.לו היא עומדת בבסיס של נסיינות, משחק

  אות.דות יכולה להבליט מבניות ומשמעות. היא מעניקה תחושת הרמוניה ותחושת ויחזרת

ות מספונטניות, כהגנה מפני עימנהת, אובדן גמישות, פרסברציה; כפייתיות ווסימחת יכולה להיות ביטוי לחזרתיו
  הצפה רגשית.

  חזרתיות
~~  

  התגוונות  התגוונות

  חדשות בתוך תבניות חוזרות. ת להופעת איכויוס בסיההתגוונות היא 

  גמישות נפשית. טנטניות וופסות היא הבסיס ליצירתיות ולתושיה, לפתיחות, וונהתג

מצד שני, התגוונות בלתי פוסקת עשויה ללמד על צורך הגנתי לא להרגיש, לא להישאר במקום, לנוע הלאה. 
  ברמה הנפשית היא עשויה לשקף בריחת מחשבות.

  גושיות

לת או כבעוגן. הבסיס הגופני קושוני. היא מאפשרת שימוש בגוף כבמשאקור של כוח גולמי רמהיא ת ויגושה
  ה ראשונית של "עצמי שלם".לתחוש

גיל (גיל ינקות) או קיבוע בשלב -גושיות, או הפעלה כוללנית של הגוף עשויה לשקף שלב התפתחותי תואם
  גיל.-התפתחותי שאינו תואם

-עולם, עבר-זולת, גופי-ברמה הנפשית, גושיות משקפת ליקוי בהבדלה תפיסתית: קושי להבחין בגבולות עצמי
  הווה.

ת וגושי
  כוללנית

~~  
  להבדה

  הבדלה

ין לשמאל היא התשתית להפעלה מין יבהיא הבסיס לכל התפתחות. היא הבסיס להפרדה בין גו לגפיים וה בדלה
אנטאגוניסטי בתנועה. היא התשתית להתפתחות התפיסה וללמידה התנועתית -ם ולתיאום אגוניסטיריבל אמתמיינת ש

  מוטוריקה עדינה.של  בדלה מאפשרת ויסות מוטורי ופיתוחהוהקוגניטיבית. ה

  מותנים ביכולת הבדלה.  -ארגון תנועה, קואורדינציה, מתואמות לנסיבות ורמה גבוהה של תפיסה 

  הבדלה היא הבסיס להתפתחות הדעת, לתפיסת המרחב ומיקום עצמי במרחב ולהערכה דינמית של מצבים.

  תופעות של הנתקה (דיסוציאציה).מצד שני, ההבדלה עשויה להפוך למנגנון כפייתי שמוליד תפיסה מפצלת ו

  ישירות-אי

  תנועה מעקפית.

  כיוונים סותרים בין חלקי הגוף

  כוונה להסתיר, קושי לעמוד פנים אל פנים מול...ס, יסוהמשקפת 

  רות משרתת אסטרטגיות של גישה עקיפה, של הסוואת כוונות והימנעות מעימות ישיר.יי ישא

  רותיאי יש
~~  

  ישירות  ישירות

  היא הפוטנציאל של מיקוד במטרה. היא מאפשרת דיוק ויעילות.ת רושיי

  ישירות היא התייצבות פנים אל פנים מול אנשים ואתגרים.

  מוכנות להחשף ומוכנות לקחת סיכונים.

  קשב פזור

היכולת לפזר קשב היא בסיס להרפיה ומנוחה גופנית ונפשית. מצד שני בהקצנה, קשב פזור עשוי להיות גורם של 
  עות קשב וקשיי ריכוז.הפר

משתקף בקשיים להתרכז, בהיפראקטיביות, במעברים מהירים וחדים מפעולה לפעולה. הוא עשוי לשקף מצד אחד 
  מצב הרפיה ומצד שני הפרעות קשב וקשיי בלמידה.

  קשב פזור
~~  

  קשב ממוקד  וקדממשב ק

  . תולזולי לתנועה יעילה, ליכולת תפקוד ויכולת הקשבה לעצמס בסיה

  ממוקד משקף יכולת ריכוז ומוטיבציה גבוהה. קשב

  מקובע עשוי לשקף צורך להתגונן מפני חרדה ורגש מציק.-מצד שני, קשב ממוקד
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  מעגל קטבים הכולל הוראות רישום ופירוט קצר של השתקפויות נפשיות
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  פרק חמישי: טבלאות פרדיגמטיות

  

  

  : סכמה של טיפוסי מעבריות6טבלה 

  

  יחס   יחס לסיטואציה  פיון מרכזיא דגמי מעבריות
  לזמן

  סימונים גרפיים של דגמי מעבריות

  

מעבריות 
  מווסתת

  

מעבריות 
-ריתמית
  תנודתית

  

מעבריות 
  משתנה- מתואמת

 

I תנודות מווסתות .
מהירות מתונות 

  איטיות

 

  

  

  

  שיבושי

  מעבריות 

  

  

מעבריות 
  בלתי אחידה

  

  

  אין מתואמות

II . מעברים
מהירים לא 

ין מווסתים ב
התאפקות 
  להתפרצות

  

  

III . מעבריםאין 
קוטבי - חדקיבוע 
  לאורך זמן
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  והתנועתיות בארגון הגוףורמות שלבים : סכמה פרדיגמטית של 7טבלה 

כל  ארגון גבוהה יותר.רמת אינו מבטיח השגה אוטומטית מקבילה של התפתחותי אחד לשני המעבר משלב 
  מת סיכוי/סיכוןוצמעבר הוא 

  

ראשוני/רמה שלב   
  ראשונית

  מפותחות-רמות ארגון גבוהות  רמות ארגון שניוניות

 : ריתמוסים מולדים  תבניות התנועה 
 , חילופייניקה, נשימה

כיווץ שרירי -אל - כיווץ
 פעילות דומיננטיות של

טבעתיים השרירים ה
האזורים שהם גם (

הארוגניים) תנועות 
 .רצוניות-אקראיות, לא

הפעלה כוללנית של 
אימפולסיביות  הגוף

   .ריגושית-מוטורית

מוטוריקה גסה דומיננטיות של 
שילוב מוטוריקה גסה ואימונים ב

   .ועדינה
התפתחות  .הבדלה מתפתחת

   .תנועה הרצונית והמודעת
התפתחות היכולת להשהות 

מסוגלות -אי תגובהולווסת 
להשהות ולווסת תגובה הופעת 
תבניות תנועה מפרקיות (יחסי 

  יסט)אנטגונ- אגוניסט

  משוכללות: תבניות תנועה
שילוב מוטוריקה גסה 

ועדינה יכולת להשהות 
ולווסת תגובה רצוניות 
ובחירה מתואמת של 
  .אסטרטגיות תנועתיות

הבדלה ותכלול בכל תחומי 
החוויה: גוף, רגש, יחסים 

  . ודעת 
  

גו נתמך  : עגינה חקית  סוג העגינה
על ידי המעטפת  חוץמ

  ההורית.

מעבר מעגינה הופעת האנכיות, 
ם חילופיו חקית לעגינה עצמית

   ביניהם.

מחזיק גוף : עגינה עצמאית
  .עצמו את

הפעלה כוללנית של   מנגנון גיוס המתח
 כיווץ, - אל - כיווץ 

  מתח/הרפיה

התנסויות בהתאמת גיוס המתח 
  ותיעולו לתנועה

ויסות  ,ויסות מתח
תנועתיות, התאמת 

התנועתיות לרגשות, 
  לרצונות ולנסיבות

  נגנוני אלחושמ
  

שימוש בהגברת מתח 
  לחסימת כאב וחרדה

  

שימוש בהגברת מתח ליצירת 
  .אנרגיה תנועתית

חסימת כאב גם על ידי הגברת  
מתח וגם על ידי הגברת 

  תנועתיות

שימוש בנשימה לשיכוך כאב 
שימוש בתנועתיות לתפעול 

חפצים ולמשא ומתן עם 
  אחרים

מנגנוני הגנה 
  והתגוננות

  

מפני  התגוננות זהה
איום פנימי וחיצוני על 

ידי כיווץ שרירי 
  ועצירת נשימה

 שילוב ביןהתגוננות על ידי 
כיווץ פיזיולוגי ופעילות 

  מוטורית מכוונת להדיפת האיום

פעילות על בסיס הערכה 
  ושקלול.

  דוגמה: אמנויות הלחימה

שליטה על ידי כיווץ   מנגנוני שליטה
  וקיבוע גושי

יות שליטה על ידי חזרת אימוני
  והתגוונות

תנועה שליטה על ידי 
תפיסה מתגמשת מתואמת ו
  ומתחדשת

 0דומיננטיות של קטבי   יחסים בינריים
 - P  

בין חילופים בינריים מהירים 
  P - 1קטבי ו  P - 0קטבי 

קטבי  צירופים ושילובים בין
0 - P  1קטבי ו  - P.  
איזון דינמי, מעבריות  

  .ושזירה בין קטבים
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  ספירלות של שכלול לעומת ספירלות של שיבוש -לעומת סיכונים  יםיכויס: 10טבלה 

הטבלה להלן מפרטת בקצרה את פוטנציאל השכלול לעומת פוטנציאל השיבוש של כל קוטב בינרי.  
הוי אומר, המעבריות בין קטבים של אותו יסוד. הטבלה מבליטה את העובדה שגם התבניות  - והאיזונים 

  השליליות מתפתחות מאותם פוטנציאלים. החיוביות וגם התבניות 

  ]P 0[ וצתקב

  תולדות שליליות  תולדות חיוביות      איכויות בסיסיות שם הקוטב    

בסיס לרגיעה, לריכוז, לארגון תגובה   העדר תנועה גלויה  תנועה- אל
  רצונית.

  איבון חרדתי

העדר כיווץ של סיבי   כיווץ- אל
  השרירים באיבר הנצפה

קבוצות שרירים אגוניסטיות תיאום בין 
  ואנטגוניסטיות. הרפיה, רפיון.

  יתר, היפוטוניות-רפיון

ת ומעבר זורם מעורר  זרימה
  עצבית למימוש מוטורי

זרימה אנרגטית, פריקה ריגושית, 
מימוש מוטורי של יצרים, ריגושים 

  ורצונות.

  הצפה, איבוד שליטה

רפיון שרירי, שקיעת   משקליות
  ההגוף לפי קווי הכביד

היתאמות לכבידה, עגינה טובה של 
  החלק המשמש כבסיס לאברים הנעים.

עם כבידה, ייאוש 
מעוצמיות, דיכאון, 

  פסיביות

  רפיסות וחולשה מציפה  ויסות מוטורי, מוטוריקה עדינה    עוצמה חלשה

  כבידה עם

  "כלפי מטה"

החזקת איבר/ים ותנועת 
איברים בכיוון תואם 

  לציר הכבידה 

הפחתת מאמץ,  חיסכון באנרגיה,
  כניסה למצבי רגיעה. 

עגינה של חלקים המשמשים בסיס 
לאברים שפועלים בכיוונים נוגדי 

  כבידה

עם כבידה, ייאוש 
מעוצמיות, דיכאון, 

  פסיביות

התכנסות, 
  התכנסות

אי יציאה מגבולות הגו 
או תנועות כלפי מרכז 

הגוף. הצטמצמות 
הטווחים בין הגפיים 

  והגו.

ות, שימור חיבור לעצמי, הגנתי
אנרגיה, השהיית היצר לנוע, הסוואת 

  כוונות. 

הינתקות מהעולם, פחד, 
  הצטמצמות, פאסיביות.

מיקום של התנועה   גוויות
באיזור הגו. וגם איכויות 

תנועה גוויות כגון 
פרכוס, מעוגלות, טווח 

  קצר

ייצוב הגו כמרכז. היתאמות לגוף 
  אחר. מתן תמיכה פנימית לעצמי

  

ק מרכז קיבוע או שיתו
הגוף כחסימה לתנועה 

  הרגשית

  מצבי כיפוף במפרקים.  כיפוף
  

מצבי כיפוף מאפשרים קירוב חפצים, 
לקיחה החזקה,, ביצוע מלאכות 

  . ותפעול אביזרים
עיטוף עצמי בעזרת המנגנון המאפשר 

מעטפת ל הידיים כתחליף תחושתי
  ההורית

צמצום מרחב התנועה, 
התכנסות, הימנעות 

  מפעולה

צורות הגו וצורות   מעוגלות
מסלולי התנועה הן 

  מעוגלות.

מצבים גופניים המאפשרים היתאמות 
  גופנית לגופים אחרים.

  עידון יצר התנועה ויצר העוצמיות,
  הסוואת כוונות על ידי אי ישירות. 

הסתרת כוח, ביטול 
  עוצמיות

מצב שווה של זוגות   סימטריה
הגפיים משני צידי הציר 

  האנכי של הגו.

וה של הגפיים מקנה תחושת הפעלה שו
  נוכחות, חוסן ויציבות 

תחושת מרכז, תחושת ביטחון בגוף, 
  אומנותיתאסתטיות 
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מעוגלות -תנועות גליות  פרכוסיות
לאורך או מסביב לציר 

האיבר הנע, בלי 
להתרחק ממנו. וגם: 

  רעד, רטט, צמרמורת. 

זרמים אנרגטיים במצבי כאב או עונג. 
שות ביטויים תנועתיים של תחו

-וריגושים ארוטיים. פריקה אוטו
ארוטית; פריקה ריגושית בערוצים 

  גוויים.

העלמות רטט החיים 
  והחדווה

העדר ערוצי פריקה 
  כלפי חוץ

תנועות פיתול. סיבוב   רוטציה
מצד לצד סביב ציר 

האיבר הנע, בלי 
  להתרחק ממנו 

פנייה לכיוונים חדשים בלי להזיז את 
ביחס הבסיס. שינוי בכיווני אברים 

לאברים אחרים. בסיס מוטורי למגוון 
  רחב של מלאכות.

  

תנועת הלוך ושוב   כיווניות-דו
  במסלול חוזר על עצמו

הבסיס המוטורי למגוון רחב של 
מלאכות. ידניות כגון שיוף, ניסור, 

  צחצוח.
  הבסיס המוטורי לנגינה ברוב הכלים.

  הבסיס המוטורי והביטוי המוטורי של 
  אמביוולנטיות. 

נות, קונפליקט, הסס
 אמביוולנטיות.

  

מסלולי תנועה בטווחים   טווח קטן
  קטנים

מסלולי תנועה קטנים, מוטוריקה 
עדינה המחייבת ריכוז פעולה במקום 

  אחד

הסתגרות והתנתקות 
  מהעולם

מצבים אופקיים של הגו   אופקיות
ו/או מסלולי תנועה 

  אופקיים

במיצבים אופקיים (גו מונח על מצע): 
  ו הרפיהיציבות ו/א

במסלולי תנועה של הגפיים: יציאה  
  אישי-לאינטראקציות במישור הבין

הימנעות מאנכיות 
  וממצבים מוליים

אימפולסיביות, ביצוע בזמן קצר,   תנועתיות מהירה  מהירות
העזה, עקיפת היסוס; מיומנות; 

  מוטיבציה חזקה; ריגוש חזק.

קשיים בשליטה, בריכוז 
  ובמיקוד הקשב

ים או הפסקות קיטוע  מקוטעות
  בזרימת התנועה.

  חוסר החלטיותהיסוס,   

מעברים זורמים בין   תנודתיות
הקטבים והיסודות, בין 
כיווץ ~ אלכיווץ, בין 

אגוניסטים ואנטגוניסטים, 
  בין שאיפה לנשיפה.

מעברים מהירים   הבסיס הביולוגי של המעבריות
מפעילות לפעילות 
כמיסוך על חרדה. 

  הפרעות ריכוז וקשב.

תנועות או תבניות   רתיות חז
  החוזרות על עצמן 

חיזוק תבניות על ידי חזרה, משחקים 
  ואימונים, נסיינות ולמידה.

הבלטת מבניות, משמעות, תחושת 
  הרמוניה, תחושת ודאות ".

  מקובעות תפיסתית

כולית - הפעלה גושית   גושיות
של הגוף. אי הפרדה בין 

  הגו והגפיים.

פיים בו זמנית של הג-הפעלה גושית
  מקנה תחושת חוסן ויציבות ראשונית.

אפשרויות של שימוש בגוף כבמשקולת 
   .או כבעוגן

הבסיס הגופני לתחושה ראשונית של  
  ."עצמי שלם

העדר הבדלה בגוף 
 ובתפיסה

  

תנועה מפוצלת בין   אי ישירות
  מוקדים שונים

    

קשב לא 
  ממוקד

, , קשיי ריכוזאי שקט  יכולת לא להיקבע בערוץ קשב אחד  
  הפרעות קשב
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מימוש היצר הבסיסי להתנועע, תרגום   יש תנועה גלויה לעין.  תנועתיות
אנרגיה עצבית למימוש מוטורי, ניידות, 

הרחבת מרחב הגירויים החושיים, אקטיביות; 
  פעילות גופנית.

  היפראקטיביות

התגייסות לפעילות תנועתית, הכנה להפעלת   מצבי כיווץ של סיבי שרירים  ץכיוו
  כוח, תפיסת חפצים.

מתח כרוני, שיבוש מתואמות 
  אנטגוניסטית -אגוניסטית

  נוקשות שרירית

השהיית הזרימה מעירור עצבי   עצירה
  למימוש מוטורי מיידי.

השהיית תגובה; בסיס לויסות, בקרה ושכלול 
  ס לקשב ולמידה.של התנועתיות. בסי

  חסימות אנרגטיות ותנועתיות 

גיוס כוח נוגד כבידה או נוגד   כוחיות
  אינרציה, לשם ביצוע תנועה.

מימוש יצר העוצמיות, אקטיביות, תחושת 
  חוסן, הפעלת כוח על עצמים ומול אנשים

  תוקפנות אלימה, הרסנות

העוצמה הגולמית של היצרים,   עוצמה חזקה
  הריגושים והרצונות

  אלימות, הרסנות  צמיות, מוטיבציה חזקהעו

  נגד כבידה, 
"כלפי 
  מעלה"

החזקת האבר/ים ו/או תנועת 
האיברים מגייסת כוח כנגד משיכת 

  הכבידה 

  ניתוק מעגינה  גיוס אנרגיה גופנית ונפשית

התפשטות, תנועה במסלולים   יציאה
  מתרחקים ממרכז הגוף.

שליחת אברים מחוץ לגבולות הגוף, יציאה 
, בסיס ; לקיחת סיכונים, העזהלעולם

  אישית-לתקשורת בין

  

הפעלת הגפיים בתנועה. שימוש   גפיות
  נכון במבנה המפרקי.

שימוש בגפיים, התמיינות ברמה הגופנית, 
מוטוריות גסה, פריקה ריגושית מוטורית, 
מנגנון הרחבת הקינספירה, הבסיס הגופני 
לבחירה בין לחימה או בריחה, בין יצירת 

  פרדות.קשר או נ

תוקפנות אלימה, הרסנות, 
  ניתוק קשר עם עצמי. 

תנועתיות בכיוון של יישור הגו   יישור
ו/או הגפיים. מפרק/ים במצבי 

  יישור. 

התפשטות, יציאה לעולם; היפרדות מן 
המעטפת. הגנה ממרחק על מרכז הגוף; 

  הרחבת מרחב התנועה האישי (הקינספירה).

  

ניות הארכיטיפ של הקו הישר בצור  יושר
של הגוף ובמסלולי התנועה במרחב. 

  ההיפוך הארכיטיפי של מעוגלות.

ביטוי צורני של עוצמיות, של רצון עצמי 
  גלוי, של תנועה נוגדת כבידות

נוקשות מיצבית, קיבוע, 
חוסר גמישות, נעילת ברכים, 

  עגינה משובשת

אי שוויון בין הגפיים ובין הצד   סימטריה- א
הציר הימני והשמאלי משני צידי 

  האנכי.

במשימות ניידות והליכה בתנועת הגפיים 
הבדלה מפותחת, התגוונות של  ,במרחב

  צורות גוף ומסלולי תנועה.

  

  תנועות השלכה מן הפנים החוצה.  בליסטיות
דגם התנועה הפורצת בעוצמה מן  

  הגו כלפי המרחב. 
פריקה מוטורית אימפולסיבית: הדגם 

-הראשוני של פריקה ריגושית
: גרעין העוצמה תנועתית

  התנועתית.

 ם.גושייפריקה מוטורית עוצמתית של ר
חיזוק מערכת השרירים והשלד, הפעלת 

משימתיות  -הגפיים והגו בפעולות רגשיות
כגון, השלכה, הדיפה בלתי מכוונת, דחיפה 

אימפולסיבית, תנופה מוטורית, בניית 
סכמות תפיסתיות ראשוניות של כיוונים 

  במרחב. במרחב ויחסי גוף עצמי

  היפראקטיביות

תוקפנות אלימה, הרסנות, 
  ניתוק קשר עם עצמי.

  קשיי ויסות, קשיי עידון 

  

דגם התנועה הבלתי מתפרצת,   הובלה
  המווסתת לכל אורכה.

בהובלה יש יציאה מגבולות הגו ויש 
רציפות וויסות של אנרגיה, צורה 

  ומסלול.

מיומנות מוטורית; הדיפה מכוונת, דחיפה 
וניות, נתינה מכוונת, הבעה מכוונת, רצ

  סימבולית מפותחת

שליטה על ידי עצירה 
רגשית, הימנעות מספונטניות 

  או חסימת הספונטניות

מסלול תנועה, המתרחק מן הגו   כיווניות- חד
  לכיוון נבחר מוגדר.

-משלים של דו-הקוטב המנוגד 
  כיווניות.

   ישירות, מוטיבציה ברורה, הגדלת קינספירה 

לולי תנועה המתרחקים מן הגוף מס  טווח גדול
  מרחק גדול יחסית. 

הרחבת דרגות ביניים במרחב ובזמן; 
  מוטיבציה

  

מסלולי תנועה בציר האנכי. מיצבי   אנכיות
  גוף שבהם הגו אנכי, יחסית

ביטוי צורני של עוצמיות בוגרת, גיוס 
כוחות נוגדי כבידות, עגינה יעילה. מיצבים 

  ם הסביבה.אנכיים יוצרים בסיס לקשר עין ע

אנכיות מקובעת יכולה 
להצביע על ניתוק קשר 

מהזולת על ידי בניית מרחב 
עצמי חסום בתנועות שאינן 
יוצאות מן הציר האנכי אל 

  צירים אופקיים

הימנעות מספונטניות   שליטה מוטורית, ריכוז, שליטה רגשית  קצב תנועה איטי.  איטיות
  הגנתיות מפני ריגושים 
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ריתמוס חקי "אוקיאני", שליטה מוטורית,   ברצף התנועתי. העדר קיטועים  רציפות
מודעת, מוטיבציה להתמיד -תנועה רצונית

  בתנועה, תנועתיות מעוצבת על ידי חשיבה;

  

העדר שינוי או מעבר מתבנית   קיבוע
  נתונה.

חסימות, אובדן גמישות,   שליטה מוטורית, ריכוז
  שיבושים במיצב התקין

ואיכויות חדשות הופעה של צורות   התגוונות 
  בתוך רצפים תנועתיים 

מסתעפת חזרתיות השתקפות העיקרון של 
  ומתמיינת 

הופעת איכויות חדשות בתוך תבניות 
  חוזרות.יצירתיות

שימוש בהתגוונות כמיסוך על 
  חרדה וכהסתרת כוונות

שימוש מתמיין ומסתעף באברי הגוף   הבדלה
  השונים

הפעלה  ;בסיס לתנועה רצונית, מודעת
-תיאום אגוניסטי ;ינת של אבריםמתמי

הפרדה בין גו לגפיים ובין  אנטאגוניסטי;
ימין לשמאל, אי סימטריה, בסיס ללמידה 

  התנועתית והקוגניטיבית

הצמדות לרמת הפרטים עד 
כדי אובדן היכולת לראות 

  הקשרים

פעילות מכוונת שבה האברים   ישירות
החזיתיים (פנים, חזה, ידיים) פונים 

  ותלציר ההתייחס

    בסיס לריכוז וקשב

יכולת ריכוז והקשבה לעצמי   קשב ממוקד
ולאחר. תיאום בין מיקוד הקשב 

  ובין המשימה

ריכוז, יכולת תפקוד, יכולת הקשבה לעצמי 
  ולזולת.

קיבוע הקשב, שיבוש או 
אובדן הקשר עם הסביבה או 

  עם עצמי.
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ף וניתוח מפות אישי: מבט על הגו-קריאת מיצבי הגוף ביחס למרחב הפיסי והבין
  מיצב בינריות

כל סטייה מקובעת מן המיצב האנכי היא חלון . ת עצמה ללא סיבהא הגוף הוא מערכת חכמה שלא תשבש
קריאת למצבים רגשיים ורמיזה למצוקה וסבל בגוף ובנפש. פענוח המצוקה חייב להיעשות בשילוב של 

דברים שהאדם פי שהוא משתקף גם בסיפור האישי, כלהמיצב וקריאת התנועה הרגשית, מתוך קשב רב 
  מספר אם באופן ישיר ואם באמצעות דימויים ומטפורות.

הכוח, שמסוגל לערער יותר מכל גורם אחר את חוכמת הגוף, הוא כוחם של ש, הפרדיגמה אומרת-תהנח
הרגשות. אהבה, כעס, פחד, צער, חיפוש קשר, ניתוק קשר, כל אחת מן התגובות הללו דוחפת לשינוי 

העיניים, האוזניים, הפה, החזה,  - ום ביחס לאובייקט שעורר את התגובה. אברי הגוף התקשורתיים המיק
כולם בנויים למפגש מולי. כלומר, שינוי מקום לצורך התקרבות הוא תזוזה קדימה ואילו  –הידיים והרגליים 

 להתקרב או להתרחק.כיוון: - בכל תגובה רגשית טמון חץ שינוי מקום לצורך התרחקות הוא תזוזה אחורה.
אישית נעה בצירים האופקיים, שעל פניהם נוצרים מסלולים - ההתייחסות הביןיחסית את - המיצב האישי מקבע

  התרחקות. -של התקרבות

כאשר אין אפשרות להניע את כל הגוף קדימה או אחורה מתרחשת תזוזה רק באותו חלק שמאפשר זאת. 
ה מצטברת שהופכת לסטייה מקובעת. המפרקים הגדולים התזוזה יכולה להיות תנועה חולפת או תנוע

   והבינוניים של מערכת השלד מועדים לסטייה כזאת.

כאשר אין אפשרות להתרחק מן האובייקט, שנמצא ממול (אזור המפגש והעימות), חלקים מסוימים של הגוף 
רוממים. כלומר, כל סטייה (ראש, כתפיים, בית חזה, בטן, אגן, ברכיים) מתקרבים או נסוגים, שוקעים או מת
במשמעות הכללית ביותר  -היא "תקציר" של סיפור, המספר על מצוקה ועל ניסיון לפתור אותה. רק מצוקה 

בגלל הקשר המערכתי בין כל חלקי הגוף  יכולה לדחוף את הגוף להתנהג באופן שסותר את חוכמת הגוף. –
  תבש.מתחילה תגובת שרשרת שכתוצאה ממנה כל המיצב נפגם ומש

  . שיבושים בצורת המיצב באים לידי ביטוי בתופעות כגון:מצבים רגשיים ףמשקהמיצב 

 סטיות מקובעות מציר האנכיות ∗
  כיווץ כרוני ∗
 כיפוף כרוני ∗
 החלשה בלתי מאוזנת של קבוצות שרירים מסוימות ∗
 חיזוק בלתי מאוזן של קבוצות שרירים מסוימות ∗
 טאנטגוניס-ביטול האיזון הדינמי בין אגוניסט ∗
 נוקשות יתר או רפיון יתר של שרירים. ∗
  שיבושי קואורדינציה ∗
 שינויים במיצב הגופני  ∗
  מתיחות" של אברים מחוץ למקומם הפרדיגמטי:-"משיכות ∗
 פנימה, גב קמור, מותנית קעורה-כתפיים מורמות, כתפיים שמוטות, ברכיים סובבות ∗
 "קיצורים והארכות" לאורך הציר ∗
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  צירי מיצב ביחס לצירי הכבידה

  . צירי הכבידה  (ראה חלק ראשון פרק ה')1תרשים 

צירי המיצב והתנועה נמדדים ביחס לשלושת 
כדי לחדד את היכולת לזהות  צירי הכבידה.

מיצב, טוב להתאמן לראות בדמיון ציר -סטיות
ולייחס וצירים אופקיים ויטואליים אנכי וירטואלי 

  את המיצבים הגלויים. הםאלי

  שלושת צירי הכבידה

  האנכי: ציר גרביטציה~מוטיבציה  הציר

  אישית-הצירים האופקייים: צירי הכבידה הבין

צירים  :העיגולצירים רדיאליים ממרכז 
  גוף העצמי תכבידמתפשטים~מתכנסים של מ

  
  

אחד המפתחות החשובים להערכת המשמעויות של ארגון . הגוף הגלוי מכיל מפתחות למבנים נפשיים סמויים
 ן המיצב כמבנה, שמארגן את חלקי הגוף, לבין צירי הכבידה (ראה החלק התיאורטי).המיצב הוא הצלבה בי

   .הכבידה יצירלשלושת ביחס  נעשיתהמיצב קריאת 

מיצב יעיל הוא מיצב מתואם לציר הגרביטציה. . הכבידהשלושת צירי לכל מיצב הוא אוסף הפתרונות ביחס 
וכולם יחד "מושחלים" על הציר האנכי. זה המצב שבו במיצב כזה המפרקים הראשיים מונחים זה על גבי זה 

יש מינימום בזבוז של אנרגיה ומינימום שחיקה מצטברת במפרקים. כך פועלת חוכמת הגוף כאשר אין גורם 
  שמשבש אותה.

  . ארגון הגו ביחס לצירי הכבידה 2תרשים 

הכבידה הפיסיקלית  רישום סכמטי של חמישה טיפוסים של ארגון הגו ביחס לציר האנכי של תרשיםב
של  התרחקות-בהתקרבותמדגים כיצד סטיות מאנכיות קשורות אישית, - והצירים האופקיים של הכבידה הבין
  . ובמקביל בשקיעה או הרמת הגו על פני הציר האנכי חלקי גוף על פני הצירים האופקיים

  
  ארבע צורות של גו מעוגל ("מעוגלות") מימין)     לעומת      ( גו ישר
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  צירי המפרקים ביחס לצירי הכבידה. 3תרשים  

  

התרשים מראה מיצב עמידה 
תקין לעומת משובש ומתחתיו 
מיצב ישיבה תקין לעומת 

  משובש (מולי לעומת חקי). 

  

  
  

   . תגובת השרשרת לאורך המיצב4תרשים 

  

את תגובת תרשים מדגים ה
כאשר השרשרת לאורך המיצב: 

אין אפשרות להתרחק מן 
שנמצא ממול (אזור  האובייקט,

המפגש והעימות) חלקים מסוימים 
של הגוף (ראש, כתפיים, בית 
חזה, בטן, אגן, ברכיים) מתקרבים 
או נסוגים, שוקעים או 

  מתרוממים.

בגלל הקשר המערכתי בין כל  
מתחילה תגובת  .חלקי הגוף

שכתוצאה ממנה כל  ,שרשרת
    המיצב נפגם ומשתבש.

  גוף מן הציר האנכי צופנת איזה סוד אישי.  כל סטייה של הגוף או של חלק
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  . מיצב משוכלל לעומת מיצב משובש5תרשים 

   

  וינצ'י- של דה "איש הרנסנס"

  .כסמל הגוף האנכי המשוכלל

הרמה הגופנית המשוכללת אינה מובטחת 
  אוטומטית.

  
  הגוף המשובש

יצרים, רגשות וחרדות מחבלים בארגון הגבוה 
אים לידי ביטוי שיבושים במיצב ב של הגוף.

בקיצורי אברים, באברים כפופים ובאזורים 
  מקובעים.

כדי להמחיש זאת, יצרתי צירוף 
מלאכותי של גוף שחציו האחד 

משוכלל ופתוח (איש הרנסנס) וחציו 
האחר קורס, מתכנס ונסוג מהעולם 

כלפי הגוף (לאורך צירי כבידת הגוף). 
תרשים הגוף המשובש מבליט את 

וטנציאל הסטייה הטווח הגדול של פ
  ). False Selfמגוף תקין לגוף משובש (

  
  

  

  הפרמטרים העיקריים בהערכת ארגון הגוף 

  ארגון המיצב ביחס לציר הגרביטציה (סטיות מהציר, כיוון הסטיות) ∗
  שימוש גלובלי לעומת שימוש דיפרנציאלי באיברים השונים ∗
  גש או להסתרהשימוש במערכת המוטורית להפקת תנועה או לחסימה, להבעת ר ∗
  יתר או חסר עוררות והפעלה של חלקי גוף ∗
  מהם חלקי הגוף המשמשים ערוצי ביטוי למיניות ולעוצמיות ∗
  תופעות של סומטיזציה ∗
  הפרעות נשימה ∗
  סגנון התנועה האישית (גיוון, צמצום, חזרתיות) ∗
  מוטורית או יש סימנים לניתוק רגשי- האם יש הבעה רגשית ∗
  ר או לחסום קשרלמה משמשת התנועה: ליצור קש ∗

  שאלות מנחות בתצפיות מיצב

  האם ארגון הגוף הכולל משרת תנועה או בולם תנועה? ∗
  שמאלה)?- אחורה; ימינה- מטה; קדימה-(מעלה האם יש כיוונים סותרים בארגון הגוף: ∗
התפרצויות לא - אימוץ יתר; חסימת תנועה- (רפיון האם יש מגמות סותרות בארגון הגוף: ∗

ל השרירים; הבדלי גודל קיצוניים בין חלקים; יישור מקובע בחלקים חולשה ש- נשלטות; חוזק
  כפיפה מקובעת באחרים)?- מסוימים
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  האם יש בגוף "כיסי מתח" תמידיים? באיזה מקומות? ∗

  ארגון המיצב משתקף במיוחד בגלגולי הקטבים  הבאים

  נגד כבידה -עם כבידה  ∗
  יישור - כיפוף  ∗
 יושר -מעוגלות  ∗
  טווח גדול -טווח קטן  ∗
  אנכיות  - ופקיות א ∗

  

. המונח הזה מקביל למונח   False Bodyכאשר השיבושים בארגון הגוף מתקבעים נוצר מבנה גופני שאני מכנה
  גם בצורתו וגם במשמעויות שלו, כשהן מוסבות לגוף. False Selfשל ויניקוט 
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  יישומים בטיפול בתנועה –חלק ג: מנתק לתיקון 
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  תנועה ומחול?פרק ראשון: מהו טיפול ב

  התחוללות -מחלה  -מחול 

בהתמודדות עם  טיפול בתנועה הוא דרך טיפולית, המגייסת את הכוח המרפא של הגוף והתנועה העצמית.
מצוקות נפשיות. כוח הריפוי הטמון בתנועה ובמחול היה מוכר בכל התרבויות ובכל התקופות, כחלק מן 

במאה העשרים, הפך התחום לדיסציפלינה תיאורטית ומעשית ההנחה הבסיסית שהגוף והנפש שזורים זה בזה. 
הכותרת "טיפול במחול ובתנועה" מאחדת בתוכה  התפתחותית-שהטמיעה לתוכה את החשיבה הפסיכואנליטית

  שיטות שונות.  השוני נובע מהבדלים באוכלוסיית היעד, במודל התיאורטי הבסיסי ובאישיות של כל מטפל. 

תנועה ובמחול נולד כתחום מקצועי מוגדר בארה"ב באמצע שנות הארבעים. לידתו כמקצוע מוגדר, הטיפול ב
של המקצוע הייתה בשיתוף פעולה בין פסיכיאטרים ופסיכולוגים לבין אנשים מעולם הריקוד,  שהרגישו את 
הפוטנציאל הטיפולי הטמון במחול. בולטת במיוחד תרומתה של מריון צ'ייס, שעבדה שנים עם צוות בית 

לים הפסיכיאטרי "סנט אליזבת" ופיתחה שיטה לטיפול במחול עם חולים פסיכוטיים. במקביל פותחו החו
דרכים אחרות של טיפול בתנועה, המיועדות לאוכלוסיות יעד נוספות (ילדים עם הפרעות רגשיות; מבוגרים 

  במצבי דיכאון, חוסר ביטחון ומתח כרוני; משפחות וכיוצא באלה). 

המשמעות המזינה את ומוטורי בלבד. חיפוש הסיפור האישי - ל איננו תרגול גופניטיפול בתנועה ומחו
ההתנהגות התנועתית הוא חלק מרכזי בעבודה. מכאן, שהכרחי השילוב בין תנועה לדיבור, כדי להבין ולעבד 

י, כרונות ודמויות משמעותיות מופנמות. במקביל הכרחיאת החיבורים בין החוויות גופניות ובין רגשות, ז
   .כמובן, להיות ערניים לקשר בין המטפל והמטופל

פרדיגמות גופניות המתייחסות מצד אחד,  זה את זה: םבתנועה נשען על שני תחומי ידע המשלימי הטיפול
הקשוריםביצרים התנועתיים ה םלמבנה הגוף, מבנה המערכות ובמיוחד המערכת המוטורית, וכן למנגנוני

פרדיגמות פסיכולוגיות: התפתחותיות, דינמיות, אנליטיות, ); ומצד שני ייזרייך, לוואן, פלדנקר( וברגשות
 . מערכתיות

הנחת היסוד בטיפול בתנועה היא שבהיות הגוף והנפש מערכת אחת, ניתן לגייס לצורך הטיפול בהפרעות 
  נפשיות גם את הכלים והכוחות של המערכת הגופנית. ובמערכת הזאת יש לתנועה תפקיד מפתח.

משלב תנועה ושיחות, שמטרתן גם היא ליצור מחדש חיבורים בין חוויות רגשיות ובין ה"אסטרטגיות  הטיפול
  הגופניות" המהוות אחד מאמצעי ההתמודדות של האדם.

אשר יוצרים חיבורים מוטוריים - מנגנונים התחושתייםעל מהות ה מטפלים בתנועה שואלים את עצמם שאלות
הנחת המוצא אומרת שהמערכת  .על ביטוייה השוניםהמצוקה נפשיים של הדפוסים הגופניים לדפוסים ה בין

המוטורית משמרת חוויות וזכרונות בתבניות של מתח שרירי ובדפוסי תנועה. שימור החוויות מוקדמות, 
נפשית אך מצד שני, טמון בו הסיכוי להגיע באמצעות התבניות -עלול, מצד אחד, לקבע הפרעה גופנית

  ות מוקדמות מודחקות ולאפשר התנסויות מתקנות.המוטוריות אל חווי

  התנסות בתנועה קשובה כדרך טיפולית

ידי הפעלת הגוף בתנועה קשובה  -אני רואה את התנסויות התנועה כדרך ייחודית של עיבוד רגשות על
לקולות הפנימיים. התנסויות התנועה מעלות אל פני השטח כאבים שהוא נושא במשך שנים, אבל גם כוחות 

הנאות. בהתנסויות התנועה הקשובה מתאפשר חיבור מחודש של האדם עם רגשות ורצונות מודחקים ועם ו
מסרים שמלווים אותו ומשפיעים על עיצוב התנהגותו. כך ניתנת לו הזדמנות שניה לבחון מחדש את דפוסי 

הדרגה מדפוסים התגובה שלו ולהגמישם או לשנותם בהדרגה. הגוף והתנועה וגם המערך הרגשי משתחררים ב
של פיצול וצמצום וממקובעות סטריאוטיפית. האדם מסוגל לחוות את הגוף ואברי הגוף כחלק ריבוני של 

כאשר התנסויות התנועה נעשות יותר מאורגנות משתנה אופיין: פחות . ולא כאובייקטים להעברההעצמי 
פש מרשה לעצמו להשתעשע נ- מקוטעות, פחות קיבועים ומגוון יותר עשיר של תנועות ומצבים. הגוף

ולהתנסות. לא כל דבר נחווה כהרה גורל. כך, אפשר לנסות מצבים חדשים בלי לפחד מן הבלתי ידוע. 
  מרכיב ההנאה מתחזק. כדברי אחד המטופלים: 

כדאי שילמד מחדש את  - "אני חושב שכל ילד צריך הזדמנות כזאת, כדי לא להגיע למצבי, וכל מבוגר 
  וכו כילד."התנועתיות שדיכא בת
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 -פרק שני: חותם המעטפת ושני הסגנונות של שפת התנועה הרגשית 
  דוגמאות מעולם הטיפול בתנועה

  על עוצמיות, על תוקפנות ועל חסימה

במונח "חסימה" אני מתייחסת לנטייה של הורים לראות בעין רעה את ביטויי העוצמה של הילד המתפתח, 
רצונותיו. הדיכוי יכול להיעשות מתוך השקפה עקרונית על מהות ולנקוט בדרכים שונות לדכא את עוצמת 

החינוך או מתוך הקושי הרגשי של ההורים לעמוד מול העוצמה המתפתחת של הילד. בדרך כלל יש קשר 
בין הנטייה ההורית לדכא את עוצמת העצמי של הילד ובין הזיהוי של כל גילוי עוצמה עם "תוקפנות". זהו 

ת אינה תוקפנות. עוצמיות היא חוסן פנימי ונביעה פנימית של רגשות ורצונות. התוקפנות זיהוי שגוי. עוצמיו
היא רק הקצה הפרברטי של העוצמיות הבריאה! בחברה שלנו אין הבחנה בין עוצמיות לבין תוקפנות ומכאן 

נחסם התחושה שחובה חינוכית היא לבער את מה שמזוהה כ"תוקפנות". בתהליך הזה של ביעור התוקפנות 
  חלק חיוני של חדוות החיים וחדוות התנועה. 

  על ויסות, על עצירה ועל חסימה

חשוב לא לבלבל בין המושגים "עצירה", "שליטה" ו"חסימה". היכולת לעצור תנועה ולהשהות ולמתן תגובה, 
ה היא תנאי הכרחי לוויסות וארגון גופני משוכלל. חסימה היא עצירה מקובעת ובתור שכזאת, היא עשוי

להזיק, ככל שהקיבוע חזק יותר וממושך יותר. הגוף כשלעצמו, בהיותו מערכת אורגנית חכמה, אינו נוטה 
לקבע חסימות. אדרבא, הוא נוטה לשמור על הריתמוס הבסיסי של מעברים בין תנועה למנוחה, בין כיווץ 

ם הדרישה לחסום להרפיה. רק בלחץ חזק מבחוץ הגוף יתפרק מחוכמתו וילמד את עצמו לשתף פעולה ע
דחפים, רגשות ותנועות. מתוך השקפה זו, אני בוחנת את נושא ההתפתחות של העצמי בתוך המעטפת 

  ההורית.

  המעטפת ההורית כחליפת לחץ

חוסמת היא מעטפת שמקיפה את הילד באיסורים וגינויים על התנהגות שיש בה תקיפות. -מעטפת משפילה
ידי הילד כאיסור גורף על הזכות להרגיש ולהביע רגשות, למרות  במקרים רבים, איסורים כאלה נתפסים על

המחנכים אינם מתכוונים לכך. אמירות כגון: "אל תשתולל, אל תרקעי ברגליים, אל תשלח ידיים - שהבוגרים
נתפסות על ידי הילד הקטן לא רק כאיסור זמני במצב מסויים. די שיחזרו כמה פעמים כדי  -לכל מקום" 

תן לאיסור כללי וגורף. אצל כל מי שהגיע לטיפול בתנועה היה בלבול מייסר בין עוצמיות שהילד יתרגם או
לתוקפנות הרסנית, בין הזכות להרגיש כעס ומרדנות ובין התחושה שרגשות כאלה הם ביטוי לתוקפנות 

  ואנוכיות, כי מעטפת המסרים המכוננים הדביקה להם תו של "רגשות שליליים".

פנמים אל תוך קול פנימי שאומר: "אסור לי להשתמש בכוח שלי!" או "אם אבטא את כאשר המסרים הללו מו
הכעס לא יאהבו אותי!" נוצר כוח פנימי לגיוס המערכת המוטורית לתפקיד של חסימת העוצמיות ו/או 

  הסוואתה.

סום עד שלא רואים את התופעה בעין בוחנת, קשה להאמין עד כמה משוכלל הגוף ביכולתו לשתף פעולה ולח
תנועה והבעה. הדברים מגיעים עד לכך שאדם אינו מסוגל להושיט יד, לגעת בקצה אצבעו בכרית שמונחת 

  לידו, או לזוז מעט ולשנות את ישיבתו הקפואה לישיבה נוחה יותר.

חסימה מצטברת יוצרת טראומה התפתחותית מצטברת שתולדותיה עלולות להיות הרסניות גם אצל ילדים וגם 
  (כלומר ילדים שהתבגרו). אצל מבוגרים

השימוש במילה "תולדות" ולא במילה "תוצאות" מכוון להדגיש שאין כאן קשר סיבתי ישיר אלא פוטנציאל 
  של קשר ופוטנציאל של תוצאות.

ילדים שגדלים במסגרת משפחתית לוחצת ומעיקה ואין להם כוחות נפש להתמרד, מגיבים בהגפת השערים 
דים כאלה יהיו הבדלים בתגובה ההתנהגותית, אבל בהתארגנות הגופנית יהיה הגופניים והרגשיים. אצל יל

דמיון: כנגד המעטפת הלוחצת מבחוץ הגיב הגוף הילדותי בהתקשחות והגברת מתח השרירים. כך נוצר שריון 
  . למרודהבוערת להכיל את הכעס והשאיפה וגם אפשר להם  גופני שגונן עליהם מפני הלחץ החיצוני



  163

הנדרשות. ההתגייסות  לעמוד במשימות ון המגן הזה גבוה מאוד: הגוף כולו היה מגויס כדימחיר המנגנ
מתח גופני ונפשי ויצרה גבולות אטומים בין עצמי לאחרים. תולדה משנית של התמידית הייתה כרוכה ב

   ההתגייסות הייתה אובדן הגמישות והקואורדינציה.

   טיפולוגיה בסיסית של מעטפות ודימויי מעטפות

של האדם  נפשיות-ודרכי ההתמודדות הגופניותכל הדוגמאות בפרק זה מתמקדות בקשר בין חווית המעטפת 
במרחב המעטפת הממשית והמופנמת. הדוגמאות ערוכות על פי טיפולוגיה של דימויי המעטפת. הדוגמאות 

ה הסובייקטיבית של הילד שיש קשר סיבתי אוטומטי בין המעטפת ההורית הממשית לבין התגובאינן מייצגות טענה 
כלומר, בין דימוי  - האופן שהילד תפס את המעטפת ההורית ברור לי שהיה קשר בין  ילד.-שהיה-או הבוגר

  לבין האסטרטגיות הגופניות שבחר לעצמו כדי להתקיים בתוכה. -המעטפת ההורית 

  ארבע שאלות מלוות את הפרק הזה: 

אף מתכוונים להעניק לילדם ילדות ברוכה ובכל זאת, הילד . מה קורה במשפחה, ששני ההורים נמצאים ו1
  המעטפת ההורית?  בתוךחווה את עצמו בודד ונטוש  

  . איך קורה שאותו "ילד נטוש" ממשיך להתקיים בגופו ובנפשו של האדם המבוגר? 2

  . אלו פתרונות גופניים הילד מסגל לעצמו במצוקתו?3

  ות במפות הבינריות?נפשי-. כיצד משתקפות התופעות הגופניות4

  פיזיים ולא על סיפורים אישיים מלאים.- בבחירת הדוגמאות הושם דגש על מנגנונים ודפוסי תגובה פסיכו

הדוגמאות מאורגנות לא לפי גיל המטופלים אלא לפי טיב החוויה הסובייקטיבית של המעטפת ההורית, 
ממצה, סווגו דימויי המעטפת לארבע  כלומר לפי הטיפולוגיה של דימויי מעטפת. בסיווג כוללני ובלתי

  קטגוריות:

 "דימוי של מעטפת מיטיבה" ∗
  "דימוי של מעטפת נוטשת" ∗
  חוסמת"- "דימוי של מעטפת משפילה ∗
  מבלבלת"- משפילה- "דימוי של מעטפת מאשימה ∗

  הגרשיים מדגישים את העובדה שההגדרות משקפות דימוי סובייקטיבי. 

ההורית כפי שהילד חווה בחוויה הסובייקטיבית, אדגים כל  מאחר שאני רוצה להתמקד באיכויות המעטפת
  קטגוריה בקטע מן הספרות.

 "דימוי של מעטפת מיטיבה"

"מעטפת מיטיבה" היא זו שמזינה ומאפשרת לילד לבטא את אישיותו הייחודית. אלה שזכו לגדול במעטפת 
  ניגונים.טאה זאת בשירה כזאת נושאים את זכרה כמקור של חוסן פנימי. המשוררת פניה ברנשטיין בי

  שתלתם ניגונים בי, אמי ואבי
  ניגונים מזמורים שכוחים,

  גרעינים, גרעינים נשאם לבבי,
  עתה הם עולים וצומחים.

  עתה הם שולחים פארות בדמי
  שורשיהם בעורקי שלובים

  ניגוניך אבי ושיריך אמי 
  בדופקי נעורים ושבים.

  "דימוי של מעטפת נוטשת"

וטשת יכול להיות תוצאה של העלמות ממשית של אחד או שני ההורים, עקב מחלה, דימוי של מעטפת נ
גירושין או מוות. במקרים רבים, הדימוי של מעטפת נוטשת הוא תוצאה של חוויה סובייקטיבית, כלומר 

  תחושה של הילד שהוא נעזב רגשית. להמחשת התחושה הזאת אני חוזרת אל הספר "שבעה" של בלבן: 

את בשרי ופערה בי חלל עמום של זיכרון. החלל הלך והתבהר במהירות. עוד רגע וכל צורותיו  הרוח הרעידה
  )12היו טבועות בו. צורות החושך והאור, צורת קולה של אמא, צורת הבהלה של העדרה...(ע' 

בוודאות של תינוק ידעתי שכאב כזה מגיע לו אמא...שמרתי על העין המכוסה ועל הכאב כדי להראותם 
א כשתבוא, עד שהכאב פג ולא היה יותר טעם לשמרו...במעט המלים שהיו לי ידעתי שבפעם הבאה לאמ

  )12-13שאראה את אמא היא לא תהיה היא. (
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  חוסמת"-"דימוי של מעטפת משפילה

בשם חינוך הילד, הורים נוקטים לא פעם בשיטות של השפלה וחסימת הרצון העצמי. קשה להשאר אדיש 
  בן הרוש: לשירו הנוקב של משה

  ניסויים בבעלי חיים

  עשה את הניסוי הבא
  קח כלב או חתול
  ושים לו אוכל מולו

  ולכשיתקרב הכה אותו בראשו

  עשה זאת אך ללא עקביות
  לפעמים גם תלטף אותו

  בדרך למזונו
  וכך לא ידע מתי תבוא המכה.

  עשה זאת משך חודש חודשיים
  ותראה שהוא לא יודע אם

  להתקרב או לא למזונו.

  הניסוי יימשך מספיק זמןאם 
הוא יפחד להתקרב גם כשאינך 

  בסביבה.
  וכך תוכל להבין

  את השיטה בה חונכתי.

  משה בן הרוש

  מבלבלת"-משפילה-"דימוי של מעטפת מאשימה

אשמה, השפלה, כמיהה לאהבה, זעם  - ויש מעטפות הוריות, שהילד מרגיש בתוכן תערובת של רגשות 
מתאר דור של צעירים מתוסכלים ומבולבלים, שגדלים במשפחות עשירות  "מרד הנעוריםותוקפנות. הסרט "

  ומשכילות אך מרגישים שאין להם לגיטימציה להיות מי שהם ואין להם סיכוי לתקשר עם הוריהם.

  הגיבור (המגולם על ידי ג'יימס דין) אומר לחוקר המשטרה:

  "אילו רק היה לי יום אחד שבו יכולתי לא להיות מבולבל..." 

  כאשר הוא פוגש את הנערה שתהיה אהובתו (נטלי ווד) ו

              ?Do you live hereהוא שואל:   

             ?Who livesוהיא עונה:    

  הערה

איני נכנסת לשאלה באיזו מידה הדימוי הסובייקטיבי של חווית המעטפת משקף את "הסיפור 
אותי שכוחה של החוויה סובייקטיבי? הניסיון לימד -האמיתי". מהי "האמת" במפגש הבין

הסובייקטיבית להשפיע על עיצוב הגוף והנפש רב ביותר. הדימוי הוא חוליה מתווכת בין מה 
  נרשם בזיכרון. -שהיה לבין מה שנחווה

  דוגמאות מטיפול בתנועה  -נפשיים -דפוסי תגובה גופניים

י נמוך והתאמת גוף עצמי כאמור לעיל, בינקות בריאה התבניות הדומיננטיות הן מצבי כיפוף מתח שריר
לקווי המתאר של הגופים ההוריים. תבניות אלה מתקשרות לרגשות של נועם חיקי: תמיכה וחום של היות 
מוחזק ומוגן בחיק. בהתפתחות תקינה, אפילו בשלב המוקדם הזה יש התחלות של עוצמה גופנית ורגשית 

  .שמתגלמת בפרצים של בכי חזק, של תנועות דחיפה ושל התמתחות

מופיעות תבניות אחרות, שניוניות כגון, יישור אברים,  - אני מול האחר  - ביציאה מן החק ליחסים מוליים 
יכולת לגייס כוח התנגדות לכבידה ובנייה של גו אנכי. הארגון האנכי מתפתח כמבנה הבסיסי של הגוף 

  במצבים של תפקוד גבוה וקשר מפותח עם הסביבה.

ת להיעלם. הן ממלאות תפקיד של יצירת קשר גופני הדדי (חיבוק, תמיכה התבניות הראשוניות לא אמורו
  גופנית, יחסי מין).

כאשר יש חבלות רגשיות בשלב הינקותי המוקדם, עלולים להתקבע דפוסי התנהגות גופניים מוקצנים (רשימה 
  חלקית) כחלק ממנגנוני הגנה מפני חרדה: 

 גוף חקיים-דפוס הקיבוע של מצבי ∗
  תנועה חקיות -על עוצמיות העצמי והיצמדות לתבניות דפוס הוויתור ∗
  דפוס הקצנת העוצמיות והתמרתה לאלימות  ∗
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"חקיים". הדפוס הזה - דפוסי ביניים כמו דפוס ההימנעות מעוצמת עצמי אך גם ממצבים רכים ∗
מאופיין בהקבעה של טונוס שרירי גבוה, שמחבל קשות ברטט החיים ותחושת החדווה ומחליש 

  יסונית. את המערכת הח

להלן כמה דוגמאות. הדוגמאות לוקטו מרשימות הטיפול שלי. בכל דוגמה, התיאורים הגופניים מודגשים. 
  הכוונה לחדד את מודעות הקורא לתופעות הגופניות המתלוות לכל מצוקה רגשית. 

  הערה

  השמות בדויים וכל הפרטים המזהים שונו או הושמטו.

הוריות מיטיבות ודימוי של מעטפת מזינה היא תוצאה של   העובדה שאין כאן דוגמאות של מעטפות
  הבחירה להביא רק דוגמאות מתוך הטיפול. לכן התמונה חלקית בלבד.

  מוטוריים לחווית מעטפת נוטשת -"פתרונות" פסיכו

כל הילדים גדלו במעטפת הורית מאוד לוחצת. במקרים  7-8להלן תיאורים קצרים של ארבעה ילדים בגיל 
לחץ היה בגערות ואף במכות. במקרים אחרים ההורים השתמשו בדרכי נועם להפעלת לחץ כבד מסוימים ה

לצייתנות. ההפנייה לטיפול בתנועה הייתה על רקע של קשיים בלימודים, בחברה ובמשפחה, קשיים שלא 
היה להם שום בסיס אורגני. הטיפול בתנועה ניתן במסגרת פרטנית. כל התיאורים מסכמים את התמונה 

  תנועתית שהצטיירה בפגישות הראשונות ולא את הטיפול עצמו.- הגופנית

  תנועתית של איכויות המעטפת ההורית-ה:  הפנמה גופניתניר

אבל בעקשות מעיקה. רינה התאמצה  בדרכי נועםהופעל עליה  לחץ להשגיות. היצירתיתונבונה , 7ילדה בת 
ולגילה, אבל בפועל כוחה שלמים שהיו מעבר למאוד למלא את ציפיות ההורים ודרשה מעצמה ביצועים מו

והייתה מבודדת בחברת בני  ילדיםהקשר עם  היה קשה לה להתרכז בשיעורים. כמו כן, לא הצליחה ליצור
  גילה. 

ההורי באופנים בלתי צפויים ובלתי רצויים: הפנמת הלחץ באה לידי ביטוי בגופה  פנימה את הלחץה ינהר
  ששימש לסגירתם במאמץ מוקצן.  מתחניכר בעיניים ובפה מאוד.  םנוקשיה היו אבריהדק, המתוח. 

  ה"פתרון" שנבחר:

חוסמת, כאילו שכפלה בגופה -רינה הפכה את המערכת השרירית שלה למעטפת עצמית לוחצת 
  את חווית המעטפת הלוחצת שיצרו סביבה ההורים.

ב הנתון, היו עוד כמובן , בחירת הפתרון אינה מודעת. השימוש במלה בחירה מציינת שבמצ
פתרונות אפשריים אך האדם הסובל לא היה מסוגל לזהות אלטרנטיבות ולבחור מתוכן. הבחירה 

  מוטורית. -כאן היא התגבשות של תגובה פסיכו

  ז: הפיכת גוף עצמי לחומה בצורהאר

, מכותוב לחץ יומיומי, בצעקות. ילד נבון אך מתקשה לתפקד בבית הספר. ההורים מפעילים עליו 8ילד בן 
הגיב בשתיקות  זארשיציית להם בלי ויכוחים, שיגלה ותרנות לאחיותיו הקטנות ושישתפר בלימודים. 

גופו להסוות את המאבק כל וגייס את זעם. את המרדנות נגד לחצי ההורים ניהל בינו לבינו - טעונות
  .הפנימי

דור בכוח רב אל הקיר. על בהתנסויות התנועתיות בחר פעם אחר פעם במשחקי כדור שבהם השליך את הכ
דקות. הפעלת הגוף הייתה גושית מאוד. תנועותיו  15-20הפעולה הזאת היה חוזר עוד ועוד, לפעמים במשך 

. הוא גייס כוח רב בכל זריקה כאילו יש לה משמעות גורלית. קואורדינציההיו חדות, מקוטעות ונעדרות 
של ארז  פיוסה לשים מחסום לריגוש שביקש לצאת. זריקת הכדור הייתה מלווה בנשיכת שפתיים, כאילו ני

התרגזות חסרת מוצא. הדרכים שלו לפרוק כעסים היו על ידי -ופניו סמוקים מהתרגשותקפוץ תמיד היה 
על ילדים בלתי נשלטות ובלתי מוסברות התפרצויות ועל ידי  שריטות בפנים)בעיקר חבלות בגופו (גרימת 
  . אחרים

וסימן היכר. עם הזמן, כשהכרתי אותו ואת המערכת המשפחתית יותר טוב, הפה הקפוץ היה דרך חיים 
הבנתי שאין זה הרגל בעלמא אלא דרך התמודדות שבחר בה מתוך ייאוש מוחלט, שמישהו יקשיב לדבריו 

  ויבין את רגשותיו. 
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  ה"פתרון" שנבחר:

לא הקשיב ולא הגיב וגופו סגירת הפה הייתה רק קצה קרחון של סגירת כל השערים בינו לבין העולם: הוא 
היה מצודה שכל בריחיה מוגפים. ועל כך הוא שילם מחיר גבוה מאוד כי כשהשערים נעולים אין זרימה בין 

  הפנים והחוץ, אין הזנה רגשית ואין תקשורת. 

  : מעברים מהירים מפעילות אחת לשנייה כמיסוך על תחושות זעם מציפותגיסי

ורים שהביאו אותה לטיפול התלוננו על התפנקות וסחטנות רגשית. "כל , בת למשפחה אמידה. הה7ילדה בת 
דבר שמתחשק לה היא מקבלת", הייתה תלונת ההורים. לעומת זאת, סיגי הרגישה מקופחת והייתה מתפרצת 
מדי פעם בצעקות. בבית היו מריבות בלתי פוסקות. בפגישת היכרות משותפת הצטיירה תמונה של יחסים 

צמודה שאינה מאפשרת לחץ של ביקורת ת חדות בין חוסר קשב ("נטישת קשב") הורי לבין מבלבלים, ותנודו
לעשות צעד אחד בלי תגובה קטלנית. כמו כן הייתה אצל האם תנודה מבלבלת בין הזדהות עם הילדה עד 

, שבו לא ברור מי אם ומי הילדה, לבין ריחוק רגשי, שבמהלכו הבת נתפסת כמטרד טשטוש גבולותכדי 
  תי רצוי. בל

אצל סיגי היו הרבה תופעות שונות מאלה שתוארו לעיל. היא הייתה יצירתית מאוד בהסוואת רצונותיה על 
ידי שפע של תנועות מעוגלות, סיבוביות, ערבסקיות. היא אהבה להתנועע ולהשתעשע באביזרים. הרושם היה 

או מחשבה באופן ישיר. היא אהבה שהיא נמנעת מלהתחייב על מיקוד וכיוון כדי שלא לבטא רגש או רצון 
ופרחים, שבתהליך הציור הם משנים כיוונים  פרצופיםלצייר בצבעים. בציוריה חזרו אותן איכויות: פרפרים, 

ומוקדים כך שהצופה אינו יכול לצפות מראש לאן היא מובילה את הצורות ובסוף התהליך כל הצורות 
ר, פרצוף אנוש או פרח. התנועות המתפתלות והציורים מעוותות ושונות מן הצורה הסטריאוטיפית של פרפ

המפותלים חזרו על עצמם עשרות פעמים. עם זאת, לא יכולתי להימנע מן ההשערה, שיש כאן מנגנון עומק 
של הישרדות שמצד אחד משקף את ההתפתלויות המבלבלות של המעטפת ההורית ומצד שני משרת את 

 וף את הרצונות והרגשות. במיוחד היה אסור ומסוכן לבטא עוצמההתחושה שבמעטפת כזאת אסור ומסוכן לחש
  , בין אם זו עוצמה חיובית כמו יוזמה וביטחון ובין אם זו עוצמה "שלילית" כמו הבעת כעס ומרדנות.עצמית

  ה"פתרון" שנבחר

 אבל. תקיפותמרדנות וכעס,  שלהיה מגויס במאמץ ומתח מקובעים לבלום כל ביטוי הגוף גם אצל סיגי 
מאמצי הבלימה הצליחו רק באופן חלקי. מדי פעם, באו התפרצויות קשות, שגררו תגובות קשות מצד 

  הסביבה ותחושת בדידות וכישלון צורב בלב הילד או הילדה.

ההיבט הטרגי שבארגון גוף כזה הוא, שהסביבה אינה מודעת כלל למאמצי הבלימה וניסיונות ההתאפקות. 
בהתנהגות, כלומר את ההתפרצויות. עליהן היא מבססת את תגובתה ואת היא קולטת רק את הצד הגלוי 

  הפרופיל האישיותי של הילד המתפרץ.

 תפיסתית- רגשית נוקשותכמו כן, המאמץ התמידי ליצירת גבולות גוף נוקשים ומתוחים גורם במקרים רבים ל
  ף נוקשה ותפיסה נוקשה.ולתפיסה של העדר אופציות. וכך העצמי נמצא לכוד בתוך חומות מבודדות של גו

  היצמדות לאיכויות גוף ילדותיות מן הגיל שקדם להתפרקות המשפחה  - "הקיבוע המאגי"  :יתנח

וכל אחד מהם הקים משפחה חדשה.  4. הוריה התגרשו כשהייתה בת 11חנית הגיעה לטיפול בתנועה בגיל 
ם רבים בלימודים ובחברה. המחשבה היא הייתה נערה נאה, נבונה ומאוד יצירתית. למרות זאת היו לה קשיי

שטיפול בתנועה יתאים לה הייתה מאוד הגיונית כי כאשר נעה ורקדה תנועותיה היו מתואמות להפליא. אבל 
חנית לא רצתה לנוע! היא הייתה בוחרת צעיפים גדולים, מתעטפת . בחדר הטיפול קרה משהו אחר לגמרי

  ה אומרת:בהם, מוצצת אצבע ו"הולכת לישון". לא פעם היית

  "., כי זה מרגיע אותיכשאני בוכהגם כשאני כועסת וגם "אני מוצצת 

הייתי חולה, לא הייתי נוסעת לבית הספר, לא הייתי מדברת, לא הייתי "אילו הייתי בובה לא הייתי שרה, לא 
  ".!. כמה טוב להיות בובהמתי שאומרים לי הולכת לישון

  ה"פתרון" שנבחר: 

נפשית עשויות להיות תולדה -ם למדתי שתופעות של רגרסיה גופניתמחנית וילדים רבים אחרי
של מנגנון בלתי מודע לשימור "ההרמוניה המשפחתית" מפני הקטסטרופה שהתרחשה אחר כך. 
לקטסטרופה המהרסת את ההרמוניה המשפחתית יכולות להיות צורות שונות. היא יכולה להיות 

ע כאן זו ההרגשה הסובייקטיבית של הילד או גירושין, מחלה, מוות, הגירה ועוד. מה שקוב
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הילדה שעולמם התפרק. הניסיון לקבע בגוף ובנפש את ההוויה הילדותית, כפי שהייתה לפני 
  מודע לקבע את המצב המשפחתי לפני ההתפרקות.-הקטסטרופה,  היה ניסיון לא

  רותי: להסתיר את הכמיהה לחק

עם החיים. "אין לי חשק לבשל, לטפל בילדים, לטפח את ) הגיעה לטיפול בגלל דיכאון ואבדן ט35רותי (
הבית". רותי תארה את אמה כאשה נוקשה, תובענית ו"לא מחבקת". החיים במחיצתה היו עירוב של כמיהה 
לחום וחיבוק ותסכול חוזר ונשנה. בתנועתה, רותי בחרה תמיד להישאר זקופה, מתוחה מאוד, בברכיים 

  שות אמרה:נעולות וסנטר מורם. באחת הפגי

  "ההתכנסות נוחה לי הרבה יותר, אבל איני מרשה לעצמי, כי זה מזכיר לי תלות".  

  ה"פתרון" הנבחר: הסתרת הכמיהה לחק על ידי מתח שרירי מקובע 

התבוננות בוחנת מגלה שהגו זקוף, החזה מורם והראש מוחזק גבוה במאמץ בלתי פוסק. שרירי 
יים נעולות. כל ארגון הגוף כאילו אומר: "אני חייבת המותנית מכווצים בהקשתה מקובעת וברכ

כדי  - ברכיים, מותנית, גב עליון, כתפיים  -לגייס את כל כוחותי ולקבע כל מה שניתן לקיבוע.
שלא אתמוטט". הבעיה היא, שהניסיון להשיג כוח על ידי הקבעה ונוקשות מוליד חולשה יותר 

יות תלויה באחרים!" או "אם אראה חולשה לא גדולה. כאשר המסר הפנימי אומר: "אסור לי לה
: הקשחת הגוף על מנת שלא לחוש תגובת היפוך ברמה  הגופנית יאהבו אותי!" אפשר לראות כאן 

את הדיכאון ואת החרדה הנלווית לו. הנוקשות התמידית משרתת גם את הכחשת החולשה וגם את 
  ל המערכת הרגשית שלה.הדחקת הכמיהה להיות מוחזקת. יחד עם הקפאת הגוף, קפאה כ

  פתרון הפוך התגלה אצל רוחמה.

  רוחמה: לשמר את הגוף המעוגל

) היו מצולקים מפגיעות המעטפת ההורית. הוריה היו אנשים קשיי יום, שדאגות 36גופה ונפשה של רוחמה (
וחמה ככל שההורים גערו והשפילו כך התחזק בלבה של רהפרנסה הפכו אותם לרגזנים וחסרי סבלנות לבתם. 

התלכיד הכפול: מצד אחד כמיהה גדולה לנס ש"יאהבו אותה" ומצד שני זעם עצור על הכאב וההשפלה. 
  הפתרון הגופני היה לשמר מיצבים מעוגלים, חקיים. היא הסבירה: 

אני רוצה לצעוק ולהכות אבל "אני פשוט לא רוצה לגדול. אני רוצה להישאר ילדה קטנה, בלי חובות.  
  לי להיות חזקה. אני מפחדת להרוס את העולם. אני מפחדת. אסור

  ה"פתרון" שנבחר:

רוחמה נצמדת למיצבים מעוגלים: הגו קמור כבננה מראש ועד תחתית האגן. הידיים והרגליים 
תמיד כפופות במרפקים ובברכיים. המיצב יוצר רושם כללי של מיצב של תינוק בן יומו אשר לא 

חות אחרונים. אבל רוחמה אינה תינוקת. ההיצמדות לגוף מצא תמיכה ונאלץ להחזיק את עצמו בכו
המעוגל משרתת מטרה נוספת: הסתרת הזעם והמשאלות התוקפניות גם מפני הסביבה וגם מפני 

עצמה. היא מעדיפה להרגיש קטנה וחסרת אונים מאשר להרגיש את עוצמת הכעסים ולצאת 
  לפעולה שתוצאותיה מפחידות אותה.

חוסמת -נצמדת, מאפשרת-מבלבלת, נוטשת-פילהמעטפת מלאה סתירות: מש
  מוטורי בתוך סבך של קונפליקטים-בלבול פסיכו

קונפליקטים ואמביוולנטיות הם פן של חיים בריאים. כל ילד חווה רגשות אמביוולנטיים. הבעיה מתחילה 
ת הדיון ובלבול משתלט. יכולים להיות לכך גורמים רבים. במסגר -כאשר האמביוולנטיות הופכת לפיצול 

על המעטפת ההורית והשפעתה, איני יכולה שלא להיזכר בעשרות המטופלים שבילדותם הרכה היו נתונים 
הילד באופן אמפתי  . כוונתי למצב שבו במקום להקשיב לרגשותיו שלרודנות ההסברים המעוותיםל

כתוצאה מזה, נוצרים  המבוגרים מציפים אותו באיסורים וב"הסברי סרק", שמעוותים את תחושותיו הפנימיות.
קרעים ונתקים בין תחושותיו ובין המעטפת ההורית. הקשר המזין נפרם והוא מאבד את המשענת 
הקוגניטיבית שלו. במקביל מתערערת גם המשענת הגופנית, כי הבלבול והנתקים חלים לא רק על "הנפש". 

  מובהקים. להלן שתי דוגמאות. גופניים םביטויייש להם 
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  יצריים במחתרת-חיים רגשייםוחוץ צייתנות כלפי וה וושל -פוצל הגוף המ :הריש

) באה לטיפול כי הרגישה תקועה בחיי הנישואין. אין לה הרבה זכרונות ילדות, אבל היא נושאת 46שירה ( 
תחושה עמומה של מעטפת הורית קרה ומרוחקת. שירה לובשת בגדים אופנתיים, הדוקים  מאוד (תחליף 

ת לתנועה. היא יושבת זקופה במשך שעה ארוכה ללא תזוזה. אני צריכה להתאמץ כדי מעטפת) ומתקשה לצא
  להבחין בנשימתה. כשאני מציעה להקשיב לנשימה היא אומרת:

 ,אני תמיד חרדהותו. להוציא אאבל פוחדת להראות אותו או זעם  מלאה "אני חיה בפחד תמידי להרגיש. אני
  .  "הרגישלא לנשום ולא ל. חזיק את הגוף בלי תזוזהלה. לכן אני חייבת רעשיקרה משהו מצפה 

  ה"פתרון" הנבחר:

כל האברים , לגו דבוקות  גפייםהגו זקוף, פיסי שסגלה לעצמה הוא הקפאת הגוף והנשימה. ה-הפסיכו 
נוקשים, הפנים קפואות. היא נראית מתוחה כסרגל ובשום פנים אינה מוכנה להביא את גופה למצבים 

  הרפיה.  מעוגלים ולתנוחות

כך היא כולאת את עצמה בשביל הצר של ההתנהגות המותרת לה (לפי תפיסתה): ההמנעות הקיצונית 
תוכה בוערת אש של זעם ומרדנות. הפער בין תנועות הרגש הקיצוניות לבין - מתנועה רגשית. אבל בתוך

בשימור מפני פיסית רבה - החסימה הקיצונית של תנועות הגוף מחייבות אותה להשקיע אנרגיה פסיכו
  התפרקות.

  לשם המחשה, מובאות להלן מפות תנועה בינריות של חלק מהמטופלים הנזכרים לעיל.

  

פרופיל של סיגי ואמה באינטראקציה בתוך טיפול משותף: הפרופיל של האם (משמאל) מלא חללים וסתירות 
ושי להתייחס אל הבת בגזרת האופן, דבר המלמד על ק 1Pפנימיות. בולט במיוחד העדר מימוש של קטבי 

בהבנה. בפרופיל של הילדה (מימין) בולטים קטבים המעידים על שימוש בהתגוונות כדפוס מוקצן, אולי 
  כמיסוך על כאב העדר האמפתיה מצד האם.

  
  

הפרופיל מימין משקף את ההתנהגות הגלויה שהתבטאה בקיפאון ובהעדר תנועה. הפרופיל משמאל  -שירה 
דבריה על מה שמתחולל בתוכה פנימה: סערה רגשית חזקה, כעסים כבושים ופחד  מסכם בשפה בינרית את

לחשוף את הרגשות השליליים. הפתרון: חסימה של כל הגוף על ידי כיווץ מוגבר וקיבוע בכוח של מצבי 
  תנועה.- אי
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פרופיל של חסימת 
קיצונית: האיסורים 

על תנועה 
העוצמית גרמו 
לארגון גופני 

  החוסם את עצמו.
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פרופיל אופייני 
של חסימת 

העוצמיות: אין 
מימוש של 
. 1Pפוטנציאלים 

קיבוע של מצבים 
- מעוגלים ואל

  יציאה

  
  

בצד הפרופילים ותאורי התנועתיות, ברצוני להביא אמירות אופייניות החוזרות בצורה זו או אחרת מפי 
  מטופלים רבים:

ימוץ של השרירים אין לי תחושה של בלי א "הכחשת הגוף נותנת לי תחושה של מרכז חזק. ∗
  "זהות עצמית.

היא מכווצת כמו גוש בתוך הגוף והגוף אני מרגיש שהנפש שלי אינה ממלאת את כל הגוף. "  ∗
  מכווץ בתוך הבגדים."

"לימדתי את עצמי להפעיל הרדמה מקומית בכל מיני מקומות. לכן רוב הזמן איני מרגיש את  ∗
הרגשה של גוף שלם. פעולות פשוטות כמו מחיטת חוטם או הידיים והרגליים. אף פעם אין לי 

  רגשי שעוטף אותי."-ריצה לאוטובוס יוצרות רגעים של תחושת עוצמה בתוך הערפל התחושתי
  "גם לא בעצמי.. בוטח באף אחדלא אני " ∗
"מול אנשים אני מרגיש רצון שייגשו אלי ופחד גדול בכל הגוף. זוהי ממש תחושה של   ∗

ועה וגוף מבולבל. אני מנסה לצאת מזה על ידי המסת הגוף או הפיכתו לגוש התפרקות. נפש קר
  כבד. אני פשוט רוצה להיות כמו שק ולא להרגיש קרוע בין רגשות סותרים."

כל הרגשות אני מרגיש שם ולא בשום את "גיליתי שאת הכל אני מרגיש באמצעות הזין.   ∗
  שטוש והבלבול.". עוררות מינית מוציאה אותי זמנית מן הטמקום אחר

"לנשום, לנוע ולהרחיב את הגוף זה לעשות מקום לרגשות. זה מסוכן מדי. אז התגובה  ∗
 האוטומטית שלי היא התכווצות. 

  "המלים תקועות לי בגרון".  ∗
  "התנועות דבוקות לשרירים ואינן יכולות לצאת".  ∗
  "., כי זה מרגיע אותיכשאני בוכהגם כשאני כועסת וגם "אני מוצצת  ∗
  " וזהו רוצה להיסגרשלי  "המוח ∗
  היה יותר טוב"    -"כשהייתי יותר קטנה  ∗
הייתי נוסעת לבית הספר, לא הייתי מדברת, לא הייתי "אילו הייתי בובה לא הייתי שרה, לא  ∗

 ".!. כמה טוב להיות בובהמתי שאומרים לי הולכת לישוןהייתי חולה, לא 
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ן ארבע תמונות של סגנונות מחול והיחסים בהשלמה לפרופילים מתחום הטיפול בתנועה מובאות כא
  הבינריים המאפיינים אותם:

       

          

  
  

  האנכיות והעוצמיות: כיווץ, כוחיות, נגד כבידה, יושר, אנכיות, טווח גדול P-1להקת אלווין איילי: דומיננטיות של קטבי 

  

  

  
  

  יושר, אנכיות, טווח גדול : כיווץ, כוחיות, נגד כבידה,P-1בלט קלסי: דומיננטיות של קטבי 



ת. בכל 

  

 הכבידה. הדומינננטיות אינה מוחלטת

  

.  

שירות, שקיעה עם
  ם.

.P -1 וקטבי P-0י

  
יש- ף,  מעוגלות, אי

נון בוגר יש שילובים

  
של שילוב בין קטב

כיפו P,-0ת: קטבי
סגנ

. דוגמה דרמתית ש

  חול מודרני:

פ המעוגלות החקית

2

וגמאות של מח

נטיות של ארכיטיפ
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שתי דו 

   

. דומינ1
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פרק שלישי: הקטבים הבינריים כמתווי כיוונים להתערבויות טיפוליות 
  כיוונים אפשריים להתערבות טיפולית -בטיפול בתנועה 

  ההנחות הבסיסיות המלוות את תהליך הטיפול בתנועה

  אין תנועות "סתם". התנועה תמיד מחוברת לרגש, אם ברובד הגלוי אם ברובד הסמוי ∗
  רה" דחוס של רגשות חסומיםצבי- מתח הוא "מצב ∗
הרבה סימפטומים הם תולדה של חסימה שיטתית של הבעת רגשות בתנוע, ובמיוחד רגשות  ∗

 הנחשבים "שליליים", כמו כעס, תחרותיות, התנגדות לסמכות. 
טיפין את ההזמנה לאלתר, לא לפחד, לא לסגור מוקדם -קשב לתנועה מינימליסטית מכניס טיפין ∗

  ע מוקדם את הסיכוי לגלות משהו חדשאת הניסיון ולא לקטו
בדרך כלל, השינוי יכול לבוא מתוך המצב שהמטופל נמצא בו, על ידי התחברות למצב הזה  ∗

 והרחבה של רפרטואר התנועה והתובנות הנלוות אליו 
הקטבים הבינריים הם גם חלונות להתערבויות טיפוליות: חסרים וחללים במפה הבינרית מתווים  ∗

 יות הטיפוליות כיוונים להתערבו

במסגרת זו, לא ארחיב את הדיבור על תיאורי מקרים וטיפולים. אני מייעדת לכך ספר נפרד. ובכל זאת 
 אמנה כאן כמה רעיונות.

  כיוונים בטיפול

 הכיוונים נגזרים מההנחות התיאורטיות של הפרדיגמה וממה שהמטופל מביא לפגישה: 
 נימהשכלול הקשב: הרבה עבודה על הרפיה והקשבה פ ∗
 עידוד יצירתיות כחיפוש אופציות ∗
  שכלול הדיפרנציאציה בהפעלת הגוף ובתפיסת מצבים ∗
 בניית מודעות לאופציות ובחירה אוטונומית ∗
 לגיטימציה להנאה ∗
 לגיטימציה לכעס ∗
  לגיטימציה לעוצמיות ∗
 יילוד התנועה העוצמית הבליסטית  ∗
  יילוד הקוטב המשלים של הבליסטיות על ידי טכניקות של הרפיה ∗
 יילוד המעבריות ∗
 שכלול הקשב: הרבה עבודה על הרפיה והקשבה פנימה ∗

  טכניקות טיפוליות 

  ההתערבויות הטיפוליות נגזרות מחומרים שהמטופל מביא ומניתוח מפות התנועה הבינריות שלו ∗
התחברות לנקודת ההתחלה של המטופל: למצב הגופני, להעדפות ראשוניות,  - תמיד ובכל מצב  ∗

 יקות שלולאמירות שלו ולשת

 דוגמאות של הפעלה תנועתית

  גפן)-שימוש באביזרים יומיומיים ומאולתרים במקום (כרית, צעיף, כדור צמר ∗
  שקיעה והזדקפות של בית החזה. לחוש "אני" בתוך גופי, בלי השואות לאחרים ∗
  שינויי לחץ בכפות הידיים ∗
  בחירת אבר לתנועה ∗
  הוצאת הידיים אל העולם ∗
  ם כריתע - לוחצות - ידיים לחוצות ∗
 גושיות והבדלה בידיים כפתיחה לאברים נוספים  - לעומת פתוחות  –כפות ידיים גושיות  ∗
  קירוב והרחקה של הידיים לגוף  -חיפוש דרכים להגן על עצמי  ∗
  חיפוש תנועות שנעים לעשותן ∗
  יד מקרבת ויד מרחיקה ∗
  רגל בועטת - רגל מתוחה  ∗
 שעשועי דרגות עוצמה ∗
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  שעשועי מהירויות ∗

 מוקדתנועה וקשב מ

  קשב לתחושות הגוף, באזורים שונים ∗
 קשב לרגשות בעת התנועה  ∗
 קשב לנשימות  ∗
  פתיחת מרחב הגוף ∗
  התמתחות בגוף ובמרחב ∗
  תנועה במרחב קטן  ∗

 שילוב התערבויות תנועתיות ומילוליות

  תרגום של אמירות ודימויים של המטופל לתמונות תנועתיות ולתנועות ∗
  רחבות ומתגוונותמהתנסויות מינימליסטית להתנסויות מת ∗
  העצמה וחידוד של תחושות קינסתטיות  ∗
  העצמה וחידוד של רגשות  ∗
 שימוש במטפורות ∗
 שימוש בדמיון מודרך ∗
  יילוד התנועה העוצמית הבליסטית בעזרת מלים מתווכות  ∗
יילוד הבעות של כעס בעזרת מלים מתווכות וחשיפת מקורות החסימה: תנועות הכאה, תנועות  ∗

  בליסטיות  
  גות כוח בניית דר ∗
  קביעת גבולות מרחב ההשפעה של עצמי בתנועות ידיים ∗
  עבודה על מעבריות ∗

  

סדר הרישום של ההתערבויות אינו מייצג סדר קבוע ברצף הטיפולי. התערבויות אלה ורבות אחרות הן חלק 
  ממאגר התודעה של כל מטפל. השימוש בהן יעשה לפי הצורך ולפי נתוני האנליזה הבינרית.

  

  תחלה...סוף דבר וה

חשוב לי להדגיש, שהעיסוק בדפים וטבלאות אסור שישכיח מאתנו שמבעד לפרטים הנצפים 
נשקף עולם אישי רוטט. אני נזכרת במשפט של המשורר גיתה, שידיד טוב שלי אוהב לומר 

  הזהב של החיים". -(אני מצטטת מן הזיכרון): "אפורות הן התיאוריות וירוק הוא עץ

מה" פירושו לשכלל את היכולת לראות את העץ, על שורשיו וענפיו, בשבילי, "לחשוב פרדיג
 מבעד לפרטים הנאספים קמעה קמעה.
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  נספחים
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  נפשית -תנועתית-נספח א. הנחות היסוד של הפרדיגמה הגופנית

  

 הגוף האנושי הוא הייצוג המוחצן של העצמי השלם ∗
  אדם לתנועה נולד ∗
 די העצמיהתנועה האנושית היא הביטוי החיצוני של תפקו ∗
   אוניברסלית-מתכונת ארכיטיפיתיש גוף האנושי ל ∗
  הפיסיקלי של המרחב וניברסליותהא תכונותה ∗
  התנועה הרגשית נעה בין זרימה לעצירה ∗
  ארכיטיפית - קוטביות כחוויה קיומיתבינרית של ההוויה: - התשתית הכמו ∗
  מורכבותם לתולדות ייגרעיננפשית נעה מפוטנציאלים -ההתפתחות הגופנית ∗
  ריגושיים גרעיניים - נועה הרגשית מתפתחת מפוטנציאלים יצרייםתה ∗
אישי:  מערך - קשר בין-נפשית מתרחשת בין שני ארכיטיפים של מערך-ההתפתחות הגופנית ∗

  ההורית (מרחב החק) ומערך היחסים המוליים (מרחב החוק)מעטפת ה
  חב החוקנפשית ובמעבר ממרחב החק למר-למוטוריות תפקיד מרכזי בהתפתחות הגופנית ∗
  התייחסותיים - רגשיים-תלכידי זיכרון מוטורייםהגוף נושא  ∗
  התפיסה המופשטת צומחת משורשים גופניים ∗
  מעטפות של משמעות זקוק להגוף  ∗
  נעה בין צמתי סיכוי וסיכון התפתחות התנועה הרגשית ∗
ומעתקים : שיבושים שיבוששל פוטנציאל במתכונת הארכיטיפית של הגוף והתנועה טמון  ∗

  תנועתית-רגשית-יצריתה במערכת
   סומטיים - יםמוטוריים מעתק ∗
  מוטוריים - רגשיים תגוננותמנגנוני ה ∗
תנועה ראשוניים -במתכונת הארכיטיפית של הגוף והתנועה טמון פוטנציאל של שכלול: תהליכי ∗

  ושניוניים 

  ובתנועהפוטנציאל התיקון הטמון בגוף  ∗
 מוקדמים לסגנונות תנועה אישייםהשורש הכפול של שפת התנועה הרגשית: משני גרעינים  ∗
   נפשית-מערכת פרדיגמטית של מושגים מכוננת בסיס יעיל לאנליזה תנועתית ∗
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  נספח ב. מונחים ומושגים מרכזיים

  רעינים ותולדותג

 שני ארכיטיפים של יחסים, של מרחב, של תנועה

  פיסי- הבינריות כשיטת ניתוח פסיכו

   ציה) (פיסיקליז של יצרים ורגשות החצנה גופנית

  היפוכי חדווה וחרדה

  פנימי, הנסתר והבלתי נגיש לשליטה מודעת המרחב ): האוטונומי-סומטיהויסרלי (מרחב 

  המרחב שמחוץ לגוף :מרחב מוטורי

 השורש הארכיטיפי של הגוף והתנועתיות

  השורשים הגופניים של התפיסה המופשטת

  תנועה רגשית

  מורכבותים לתולדות יגרעינפוטנציאלים מ

  היחסים המוליים מרחב

   חסך תנועה

 כוחות כבידה 

  אישית- כבידה בין  - 

  כבידה נפשית  - 

   צירי כבידה  - 

  כיווניות התפתחותית פרדיגמטית

  מגושיות ועיבוי להבדלה 

  מנגנוני אלחוש פיסיולוגיים 

 הגנות  גופניות

 מעבריות ושזירה בינרית

  רגיעה- מחזורי תנועה

  יאיש- מערכים ארכיטיפיים של קשר בין

  מעטפתי- מערך הקשר החיקי  - 

  מערך היחסים המולי  - 

  אינטגרטיבית-מערכת מרקמית

  םיויסרלי-סומטיים- יםמוטורי יםמעתק

  הוריתמעטפת 

  גוף חקי

 מולי- גוף אנכי

  בינריים-עינייםרג וטנציאליםפ

 קטבים בינריים  - 

  צבירה ותלכידיות

  חסימה- צמתי זרימה

  סיכוי- צמתי סיכון

  קוטביות קיומית 

  ם בינרייםביקט
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  ארגון ותפקודרמות ראשוניות, שניוניות וגבוהות של 

  יגושים ורגשותר

  רגשית: אנרגיה, צורה ואופן. -התנועתית רכיבי הדינמיקה

  חסימה - מעבר - שערי ויסות

  רגשיים-לכידי זיכרון מוטורייםת

  מקובעת- חרדה כוללניתתלכידי  - 
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  נספח ג. הטבלה הבינרית המסכמת 

  רחבת: תכונות בסיסיות, תפקודים והשתקפויות של תופעות נפשיות (רשימה חלקית)טבלת הקטבים המו

  יש להתייחס אל הנאמר בטבלה כאל כיווני חשיבה כלליים בלבד.
  

התכונות הבסיסיות של הקוטב   תפקודים גרעיניים  תופעות נפשיות הקשורות בקוטב הגרעיני
  הגרעיני

  

  תנועה-אל    

אל
-

תנ
ו

עה   ~~ ת
נ

ועה
  

  רגיעה

  רפיון

  יאוש 

  דיכאון

  

  

  

תנועה בולטים בהתנהגות -לאצבי מ
של בעלי חיים. (למשל, נמר או 

אריה במעקב אחר טרפם מסוגלים 
  -ן רב במצב של אלמז לשהות

  תנועה).

אצל בני אדם: מצבי ריכוז קשורים 
  תנועה של הגוף.-באל

העדר תנועה גלויה בכל ל מצב ש
  וף או באבר מסוים.הג

להיות זמני  תנועה יכול-אלצב מ
או ממושך, במתח או ברגיעה, לפי 

  הצירופים עם קטבים אחרים.

  

  תנועה    

ולוגית, למילוי זייות היא הבסיס להנאה פיתנועת
צורכי הקיום, לסיפוק הדחפים, לפריקת ריגושים 

  .ולהרחבת שדה הדעת

מימוש הדחף הבסיסי להתנועע., הרחבת מרחב 
  ם. אקטיביות.יהגירויים החושי

ה ברמת התפיסה משקפת ראיית אופציות, תנוע
  אופטימיות וגמישות.

עין. מימוש לה יעה גלווש תני  
הדחף הבסיסי להתנועע., תרגום 
אנרגיה עצבית למימוש מוטורי, 
ניידות, הרחבת מרחב הגירויים 

 ם. פעילות גופנית גלויהיהחושי
  עין. ל

קשרים בין הפוטנציאלים:  תנועה 
שר קש קשורה עם כל הקטבים! י

כיווץ -תנועה לבין אל-ין אלב
  טי.מומשקליות. אבל לא קשר אוטו

  כיווץ-אל    

אל
-

כי
ו

וץ   ~~ כיווץ
  

יכול להיות אופטימלי (הרפיה) או ץ כיוו-מצב אל
  קצן (רפיון כוללני, היפוטוניה).מו

  אונים-אין

מאפשר לגוף הוא מצבים של הרפיה ומנוחה. 
  חה.ולמנ"להחליף כוח", כלומר לעבור מפעילות 

וץ משרת מצבים של הרפיה וכי-לא
מאפשר לגוף "להחליף הוא ומנוחה. 

כוח", כלומר לעבור מפעילות 
  חה.למנו

העדר כיווץ בסיבי ל מצב ש
השרירים בכל הגוף או באיבר 

ול להיות כיץ כיוו-. מצב אלמסוים
בכל הגוף או בחלקים מתמיינים, 

ילות הקבוצות עה לפמבהתא
ות. מצב האגוניסטיות והאנטגוניסטי

יכול להיות אופטימלי ץ כיוו-אל
קצן (רפיון כוללני, מו(הרפיה) או 
  היפוטוניה).

קשרים בין הפוטנציאלים: יש קשר 
תנועה -יווץ לבין אלכ-בין אל

  ומשקליות. אבל לא קשר אוטומטי;

  כיווץ    

  יוס כוח לפעילות.ג

  פיסת חפצים., ת"דלק" לתנועה, להפעלת כוח

וגל לעמעם סמשנון פיזיולוגי הוא מנג כיווץ מוגבר
  ).פיזיולוגיש לחואתחושות פחד וכאב (מנגנון של 

  מנגנון אלחוש

  תחושת דחק, חרדה כוללנית (האנט)

יוס כוח גון לנכיווץ הוא מנג
  והפעלת המערכת המוטורית.

ה מזרילסות יהכיווץ משרת גם התגי
ילות עשל פ המחסילית וגם תנועת

תנועתית. הכיווץ ממלא תפקיד 
אנטגוניסטי וביכולת ם יאובת

  להשהות פעולה ולבחור פעולה.

שרירים. י יווץ של סיבכצבי מ
מנגנון ההכנה לתנועה, להפעלת 

  פיסת חפצים., תכוח

הבחין בין כיווץ ברמת ב לשוח
סיבי השרירים לבין "כיפוף" 

המתייחס לרמת הפרקים 
  והמפרקים.

קשרים בין הפוטנציאלים: יש  
  הקטבים!יווץ לבין כל כקשר בין 
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התכונות הבסיסיות של הקוטב   תפקודים גרעיניים  תופעות נפשיות הקשורות בקוטב הגרעיני
  הגרעיני

  
  זרימה    

זרימ
ה

   
 ~~

 
עצירה

  

בחודשים הראשונים. (בגילים יותר מאוחרים 
  עות הקשורות באי שליטה בסוגרים.)רפה

  ונות.מימוש לכוונות ולרצ

  ת.יס לחקרנות, ללמידה וליצירתיוסב

  טנטניות.ופספתיחות ו

  הצפה, בריחת מחשבות

ה יוצרת קישור בין תגובות מזריה
ות מוטוריות. היא בתגוועצביות 

יוצרת אפיקי מימוש לכוונות 
  ונות.ולרצ

יס לחקרנות, ללמידה סב
  וליצירתיות.

 פוטנציאל, מוטורית-פיזיוהרמה ב
מעבר זורם מעוררת ן מסהזרימה מ

עצבית למימוש מוטורי. זרימה 
אנרגטית, פריקה ריגושית, מימוש 

ל דחפים, ריגושים שורי טמו
  ונות.צור

ימה מייצג גם את זרה פוטנציאל
הזרימה החופשית של הנשימה ושל 

  הפרשות הגוף (השתן והצואה). 

קשרים בין הפוטנציאלים: 
פוטנציאל הזרימה ואיכויות הזרימה 

 לכמשפיעים על האיכויות של 
  ים.בהקט

  עצירה    

היא תנאי ליכולת להשהות פעולה ולבחור עצירה 
  פעולה.

  עצירת תנועה במצב של כיווץ מוגבר יוצרת מתח .

משקפת חסימת הספונטניות, אובדן  עצירה רגשית
  גמישות

  יטול העוצמיות.בכוח, עד כדי ת סתרהו

היחס בין כיווץ (הכנה לתנועה) וזרימת תנועה או 
כיווץ ועצירת תנועה קובע את דרגת המתח 

  ירי.השר

עצירה דרושה לארגון התנועה. 
ה בעצירה היא הבסיס לארגון תגו

נית, לויסות, לבקרה ושכלול ורצ
היא גם עצירה הת. של התנועתיו

השער לרגיעה, לריכוז, לקשב 
  ולמידה.

ה ח מציין עצירה של הזרימנהמו
ה שהיהמעירור למימוש מוטורי ו

  של תגובות מוטוריות

ירת צגם ע ה יכולה לצייןרעצי
  הטלת שתן ועצירות.-ימה, אינש

ה יכולה רעצי: לוליתירמה המב
  לסמן הימנעות מדיבור.

ווץ, כי קשרים בין הפוטנציאלים:
כוחיות, גפיות, בליסטיות. ובקצה 

  המנוגד גם הקבעה.

  משקליות    

שקל
מ

י
ות   ~~  כוחיו

ת
  

  הרפיה ומנוחה. מצב שעשוי לשקף

ף הישענות, מסירת משקל הגו –יכולת לתת אימון 
  לתמיכה חיצונית.

לה וכל תפקוד מחייבים ול פעכ
 הגוף וציר הכבידה. ן ן ביותזמור נכ

  שקליותמ

ה שקליות יכולה לשרת את העגינמ
המשקליות משרתת גם לה. יהיע

  מצבי הרפיה ומנוחה.

ליות מציין הסתמכות קשח מהמונ
על משקל הגוף בתנועה או בעיצוב 

המיצב. רואים זאת בהשתלבות 
ת י הכבידה ובשקיעצירם וף עגה

  חלקים של הגוף לכיוון מטה. 

: יש קשר קשרים בין הפוטנציאלים
כיווץ אבל אין -בין משקליות ואל
  זה קשר אוטומטי..

  כוחיות    

מדד הכוחיות יכול לשקף את מידת העוצמיות 
לומר את הדחף לממש את עצמי כיישות (כ

  אוטונומית).

ימוי נפשי ודן יכולת לממש כוחיות משקפת חוס
  עצמי יציב.

מידה מופרזת של כוחיות יכולה לשקף נטיות 
  תוקפניות או אלימות.

יאל הכוחיות הוא המפתח צוטנפ
להפעלת כוח על עצמים ומול 

שים. הוא הגרעין של דחף נא
לומר הדחף לממש את (כהעוצמיות 

  עצמי כיישות אוטונומית). 

יות היא פוטנציאל לתחושת חהכו
  י יציב.יית דימוי עצמנולבן חוס

נרגיה גופנית ונפשית. אגיוס 
המונח מציין את עצם הפוטנציאל 

וחות כבידה כלפעול כנגד 
  ואינרציה. 

המונח אינו מציין את כמות הכוח 
המופעל. ציון המידה מתקבל על 
ידי חיבור בין פוטנציאל הכוחיות 

  ופוטנציאל העוצמה.

וץ, ויכ: קשרים בין הפוטנציאלים
  סטיותד כבידה, גפיות, בלינג

עוצמה היא מדד חשוב של רמת המוטיבציה,  
  התלהבות ועוצמת העוררות הרגשית.

ציאל להשקיע אנרגיה גופנית נפוטה
ק יפוסונפשית להשגת מטרות ול

  הדחפים, הריגושים והרצונות.

ה משקפת את כמות האנרגיה מהעוצ
מושקעים בביצוע של הץ מאו המא

  .התנועה הנבחנת

קצה מייצגת את ה עוצמה חלשה
  ל העוצמה.שמלי יהמינ

מייצגת את הקצה  עוצמה חזקה
המירבי של שימוש באנרגיה 

   גבוהה.

: העוצמה קשרים בין הפוטנציאלים
 לכמשפיעה על האיכויות של 

  יםבהקט

עוצמ
ה 

ש
חל

ה
 ~~

ע
וצמה חזקה
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התכונות הבסיסיות של הקוטב   תפקודים גרעיניים  תופעות נפשיות הקשורות בקוטב הגרעיני
  ניהגרעי

  
  ה. דיבים יש התמודדות כזאת או אחרת עם כוחות כבבכל המצ

  כבידה מתייחסים גם לתנועות וגם למיצבים של הגוף.-או נגד -המונחים עם

עם כב
י

דה   ~~ נגד כבידה
  

  עם כבידה    

התאמת הגוף לצירי הכבידה וחיפוש משענות 
עשויים געגוע למעטפתהחקית ו/או ויתור על 

  יאוש. מאמץ, דיכאון או י

התוצאה גוף בוגר במיצב ינקותי שאינו תואם 
  למשימות הבגרות.

התאמת הגוף לצירי הכבידה 
  מאפשרת חיסכון באנרגיה.

מציין תנועות גוף והחזקת ח המונ
ר איבר/ים בכיוון תואם לצי

  בידה. כה

: יש קשר קשרים בין הפוטנציאלים
יוון תואם כבידה לבין כ בין

  כיווץ -משקליות ואל
  זה קשר אוטומטי. אבל אין

  כבידה-נגד    

תנועה נגד כבידה זקוקים לאנרגיה. וכך הכיווניות 
הגלויה לעין מכילה מפתחות לתהליך הנפשי שמכוון 
את התנועה: ככל שהמוטיבציה חזקה יותר האנרגיה 

  נוגדת הכבידה חזקה יותר.

מדד הכבידה מכיל מפתח חשוב להערכת הבשלות 
תחררות מהצורך נפשית ולמידת ההש-הגופנית

שהמעטפת החקית תווסת את ההתמודדות עם 
  הכבידה.

ת ן אנגד כבידה מציי פוטנציאלה
הפוטנציאל הבסיסי ביותר של 

הקיום. כדי להרים ראש במצב של 
ל, לקום ולזח שכיבה, כדי לשבת,

וללכת חייבים להיערך בכיוונים 
י כבידה. בכך טמון הפוטנציאל דגונ

  .להתגבר על קשיים ומכשולים

ת אבר/ים תוך הפעלת קהחזב: מיצב
ון נוגד כבידה (כלפי יואנרגיה בכ
  מעלה). 

איברים בכיוונים ת הנע: העתנוב
  נוגדי כבידה. 

: מקושר קשרים בין הפוטנציאלים
לכל הקטבים אך במיוחד לקטבים 
  כיווץ, כוחיות, בליסטיות ואנכיות.

מתייחס  הגרעין הפוטנציאלי הזה    הדחף להתעצם ולצאת הוא מולד.
לטווח האפשרויות להרחיק את 
הגפיים ואת המבט ממרכז הגוף 

("כלפי חוץ") או לקרב אותם אל 
  מרכז הגוף ("כלפי פנים")

אל
-

יצ
י

אה    ~~  יציאה
  

  יציאה-אל    

לעצמי ר יבוחיציאה נותנים תחושה של -מצבי אל
אבל גם  והגנה על עצמי. יש בהם שימור אנרגיה,

כוונות  מצב של הסוואתית הדחף לנוע. זה יהשה
  קשר מהזולת. ק יתונשל חוסר תעוזה ו

אל יציאה עשויה ללמד על חרדה מציפה ועל 
געגוע למעטפת ש"שתיקח אותי ותעטוף אותי בלי 

  שאצטרך להתאמץ".

יציאה בדיבור, -געגוע כזה יכול להתבטא גם באל
כאשר ילד או מבוגר נמנע מלדבר (יציה של 

שהמטפל ינחש את מילים) אך מקווה או מניח 
רגשותיו ללא מילים בדומה לחוויה שחווה במעטפת 

  החיקית.

מציין מצבים או פעולות ח המונ  
יציאה מגבולות -בולטת אים הבש

הגו או נסיגה פנימה כלפי מרכז 
-יציאה מציין גם אי-הגוף. אל

הוצאת אוויר (כלומר חסימת 
הוצאת הפרשות הגוף -הנשיפה), ואי
  שתן).ת רי(עצירות, עצ

יאה יכולה צי-אל מילוליתהרמה ב
 Selective-דיבור (כמו ב-לסמן אי
mutism.(  

  יציאה    

יציאה משקפת תעוזה, מוטיבציה גבוהה, אמון 
  בזולת (שיפגוש אותי כשאצא לקראתו. 

יציאה בעוצמה מוקצנת יכולה לשקף היפוך תגובה  
  נגד תחושת  חסימה.

אל יציאה שאינה מלווה אף פעם בתנועה חוזרת 
, כלומר False selfהגוף עשויה להיות ביטוי  של 

של בריחה לפעילות כפייתית: להיראות ולא 
  להרגיש.

גפיים ובמיוחד הנועות של תוב הר
של הידיים קשורות בהוצאתן 

חקתן מן הגו, הרמגבולות הגו ו
במידה כזאת או אחרת (אלא אם כן 

). האדם מבצע פעולת הימנעות!
הוא היציאה הפרדיגמטי ר מקו

הגפיים אל ת אם במפרקים המחברי
הגו (מפרקי הצומת) כלומר 

  הכתפיים ומפרקי הירך.

נת תנועה מבאופן כללי, 'יציאה' מס
במסלולים מתרחקים ממרכז 

ף.שליחת אברים מחוץ לגבולות גוה
  הגוף, יציאה לעולם.

מרים ושל חה וצאהמציין גם ח המונ
טת ה, פליפיהחוצה: נשף הגו מפנים

וגם הוצאה של קול,  מזון, הפרשות
דיבור או הפניית מבט כלפי 

  אובייקט חיצוני.

: כיווץ, קשרים בין הפוטנציאלים
ח גדול וגפיות, בליסטיות, טו

  יציאה), הבדלה.-(יחסית לאי
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שון גו, לא גב) ו'גפיות' מתייחסים לחלוקה הבסיסית של הגוף לחטיבת גו וחטיבת גפיים. הם מסמנים את המונחים 'גוויות' (מל

  מיקום התנועה במפת הגוף.

גווי
ו

ת    ~~ גפיות
  

  גוויות    

בתוך המעטפת החקית הגו הוא המוקד והמרכז, הוא 
זה שעטוף באמת. לכן הגו הוא ארכיון זכרונות של 

ת האמפתיה, הנמדדת של מיד –יחס המעטפת 
באיכות ההזנה הממשית והרגשית, באיכות המגע 

  ובאיכות התנועתיות. 

ד חשוב בשלב של מערך קיגווית ממלאת תפה נועת
הקשר החיקי (עצמי בתוך מעטפת). בשלב הזה, 

תפקיד הגו להתאים את עצמו לגוף ההורי המחזיק 
  מחוברות" גופנית). ו "א", אותו.("השתלבות

הגו ממלא את התפקיד של מתן  נפרדותהשלב ב
  אמצעות עמוד השדרה.בי, מצעל פנימיתה מיכת

הגו הוא האיבר המוטורי שמתפתח 
  לתנועה לפני הגפיים.

ד חשוב קיגווית ממלאת תפה נועת
בשלב של מערך הקשר החיקי 

  (עצמי בתוך מעטפת). 

  הישענות

ארגון מרכז הגו כבסיס לתנועת 
  הגפיים.

, למשל כאשר ניידות בלתי אפשרית
לתינוק מוחזק בחיק, או אדם 

היושב בכסא, נשארת רק הדרך 
להשתמש בהרחקת הגו או קירובו 

-על ידי הטייה קדימה או יישור
  יתר לאחור.

גוויות היא תנועה שממוקמת 
(באגן, בבטן, בגב,  בעיקר בגו
צוואר, וגם בראש בה, זבבית הח
  ובפנים). 

יינות את פשמא ות תנועהייכוא
ם, יראשית החיתנועות הגו ב

גלות, ועות כגון פרכוס, מעותנ
  טווח קצר. 

: גוויות קשרים בין הפוטנציאלים
יישור, -כיפוףעם מקושרת 

מעוגלות, עוצמה חלשה יחסית 
  וטווח קצר

  גפיות    

לפרוש הגפיים הם השלוחות של האני אל העולם. 
  כנפיים ולעוף

בהתחלה תנועות הגפיים  הראשוניות אקראיות, 
  יות, לא ממוקדות. תנועות רצונ-לא

הופעת ההבדלה מתרחשת לאורך המפרקים של 
  הגפיים.

תנועות הידיים במרחב, בליווי המבט, יוצרות 
ניית סכמות תפיסתיות ראשוניות של לבשתית ת

כיוונים במרחב ויחסי גוף עצמי במרחב. מיקום 
הידיים ושיתופן בתנועה הוא אחד המדדים של 

  עוצמיות לעומת הימנעות.

המקום של איזור  –הרגליים קשורות לאגן 
ההפרשות והגניטליה,  שמטפלים בו פעמים רבות 

ביום.  טיפול מכאיב עשוי לגרום לתינוק/ת להגביר 
מתח בשרירי הרגליים כדי לאלחש או ליצור 

של המקום. במקרה כזה, –ניתוק  –דיסוציאציה 
  הרגליים מתפקדות כמחסום ולא כבסיס זרימה וכוח.

גפיים היא הבסיס הת נועת
(והתוצאה) של התמיינות ברמה 

הגופנית. בתחילת החיים הגפיות 
וץ חשוב לפריקה מוטורית רהיא ע

בהמשך הגפיים הם ם, ושל ריגושי
  האברים המשמשים לתפעול חפצים.

הגפיות היא הבסיס הגופני ללחימה 
ו או בריחה, ליצירת קשר א

ספור -קות מקשר ולאיןתהתנ
  מלאכות ותפקודים.

גפיים מאפשרות לבנות גבולות ה
לגוף ולהרחיב את טווחי הפעילות 

  שלו.

גפיות היא תנועה שממוקמת בעיקר 
ח כולל את ההפעלה ונבגפיים. המ

של הידיים והרגליים. פוטנציאל 
הגפיות מכיל גם את המנגנון 

  המפרקי המיוחד לגפיים האנושיות.

ת מכילה הן את הפוטנציאל יוגפ
את של המוטוריות הגסה הן 

 המוטוריות העדינה.  הפוטנציאל של

-קשרים בין הפוטנציאלים: כיפוף
יאה, בליסטיות, ציישור כוחיות, י

  תגוונות.ה טווח גדול, הבדלה,
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  יפוף במפרקים.מייצג את מנגנון הכיפוף ומצבי כה פוטנציאל

כיפו
ף

  
 ~

~ 
שור

יי
  

  כיפוף    

תינוק מתחיל את חייו במצבי כיפוף. משם מתחילה 
היציאה הגדולה למרחב מכוח הדחף הביולוגי ליישר 

  את גפיים ולצאת לעולם. 

אבל לא תמיד ולא כולם מגיעים אל מלוא 
הפוטנציאל של היישור האנכי.  הרגשות והתכתיבים 

רה חזקה בתהליך הסביבתיים מתערבים בצו
ההתפתחות של פוטנציאל היישור. רגשות כמו 

בושה, אשם, חוסר בטחון מושכים להתכופף ולבנות 
קווי גוף חיקי, בחיפוש אחר המחסה שסיפקה 

המעטפת. כיפוף אברים מאפשר ליצור מעטפת 
  יטוף עצמי.עגע ומעצמית תחליפית, בעזרת 

 מצבי גוף חיקיים (כיפוף ומעוגלות) שחוזרים על
עצמם עשויים לשקף תחושת חיבור למעטפת 

  שממשיכה להתקיים בדמיון.

תזמור עם היישור) ממלא וף (בכיפה
תפקיד בכל תבניות התנועה ובכל 

הפעולות והמלאכות האנושיות. 
מנגנון הכיפוף מעניק ריבוי של 

ועתיות: קירוב והרחקה נת אפשרויות
של הידיים והרגלים אל הגוף או 

ט ל. הוא בואל אובייקטים במרחק
חה יניות של לחימה או ברבבת

 ובקצה האחר של הרצף האנושי הוא
אפשר את הנגינה במגוון רחב של מ

כלים ואת היצירה האומנותית 
  לסוגיה.

בשלב , י הקשר הבין אישיכמערב
י נפחיקי, הכיפוף מאפשר קשר גוה

  צמוד ("היקשרות").

תנועות של קירוב חלקי גוף זה 
   לזה.

כיפוף  ציאליםקשרים בין הפוטנ
  ווח קצר.וטמקושר עם מעוגלות 

  יישור    

  יישור דינמי מלמד על ביטחון וחוסן נפשי. 

יתר מקובע (במיוחד של הגב) -מצד שני, יישור
תגובה גופני: "אני לא אראה -עשוי להיות היפוך

לאף אחד כמה אני חלשה, חסרת ביטחון, כמהה 
קצן לעיטוף". הנפש כמהה לקרבה אבל היישור המו

דווקא מרחיק את הגו  מאזור המפגש עם האחר 
  אחורה).-(בציר קדימה

לכן היישור של הגו והגפיים הוא מדד חשוב 
להערכת דרגת החופש הפנימי לעומת הדיכוי של 

  הרצון העצמי.

ת יישור הן תנועות של ונועת
יאה לעולם. ברמה צת ויוהתפשט

שרתות מההמוטורית אלה התנועות 
עטפת את ההתנתקות מן המ

  החיקית. 

ר מאפשר הגנה על הגו שוייה
("היבטן הרכה") תוך שמירת מרחק 

  ממרכז הגוף. 

ור הוא הדרך להגדיל את שהיי
  נועה האישי.התמרחב 

יות בכיוון של יישור הגו תתנוע
  עות של פשיטה. תנום. יו/או הגפי

קשרים בין הפוטנציאלים: כיווץ, 
  ל.וכבידה, יציאה, טווח גד-נגד

' ו'יושר' מסמנים את שתי הצורות הארכיטיפיות שמהן נגזרות כל יתר הצורות. הם התמצית המובהקת ביותר של 'מעוגלות
  הצורניות. ככאלה הם מתייחסים לצורות הגוף כולו לצורות אבר נצפה ולצורות של מסלולי התנועה.

מעוג
ל

שר
ות   ~~ יו

  

  מעוגלות    

 הצורות המעוגלות בגוף מקושרות גם לאדם עצמו
וגם לצופה בחוויית המעטפת. התפתלות מעוגלת 

  ישירות.-מרמזת על אי

מצבים של מעוגלות מוקצנת כאשר הגוף נסגר על 
מהזולת. המתבונן עשוי להניח ק יתונעצמו יוצרים 

שהאדם המכנס כך רוצה  שיניחו אותו לנפשו. 
לפעמים זה אומנם כך. אך יש מקרים שהגוף 

מעוגלות המעוגל מתגעגע למעטפת שבתוכה ה
הייתה הבסיס לקשר אינטימי ולמעשה המשאלה 
הבוערת בנשמה היא לא להישאר מנותק אלא 
  "שמישהו ייקח אותי, יעטוף אותי, יהיה אתי.

ם מעוגלים ותנועות מעוגלות ייצבמ
מאפשרים התקרבות והשתלבות 

  ים אחרים. פוגגופנית עם 

ות תנועה מעוגלות משרתות יתבנ
  . עידון של התנועה העוצמית

הסוואת כוונות ת רתושן הן מככמו 
  תנועה לא ישירהי על יד

ת וצור: (המיצב) גוףהורת צ
מעוגלות בגו ו/או בגפיים. 

המעוגלות יכולה להיות זמנית או 
וזיס, קיפוזיס, דלור. (מקובעת

  יוזיס).לסקו

ה נועת: מסלולי התנועהת ורוצ
במסלולים מעוגלים, או מתפתלים 

  או גליים.

ש קשר : ינציאליםקשרים בין הפוט
בין מעוגלות לבין כיפוף וטווח 

  קצר

  יושר    

הצורות הישרות משקפות שלב שניוני בהתפתחות 
נפשית, כי הן מקושרות לחוויית -המוטורית

הנפרדות. הוא מכיל אופציה של כוח להיתנתק 
  ממעטפת לוחצת.

  יושר מרמז על ישירות, חוסר היסוס ותחושת חוסן.

  דד התפתחותי וגם מדד דינמי.לכן היושר הוא גם מ

ר והיושר הם הפוטנציאלים ויישה
המאפשרים לארגן את הגוף במבנה 

  אנכי.

גו ישר וגפיים  :(המיצב) גוףהורת צ
  ישרות 

ת וצור :מסלולי התנועהת ורוצ
  לולי תנועה ישרים. סמ

: כיווץ, קשרים בין הפוטנציאלים
  נגד כבידה, יישור.
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  סימטריה    

סימט
ר

יה     ~~ א
-

סימטריה
  

כשהתנועתיות המוטורית מתחילה להופיע יש הפעלה 
זה  –שווה של שני הצדדים. לחצות את קו האמצע 

  הישג.

יש בסימטריה תחושה של יציבות וכוח. היא משדרת 
  נוכחות ואיזון.

ל אצל אדם שתבניות שלו תמיד סימטריות אב
(סימטריה מקובעת) יש לשאול אם אין כאן עדות 

  לחסימה נפשית או קיבעון התפתחותי.

הסימטריה היא סוג (דרגה) של הפעלה גושית של 
  הגוף.

ימטריה מחדדים את תחושת סצבי מ
הגוף כמרכז עצמי. הם מעניקים 

ויציבות. הסימטריה ן וחתחושת ביט
  כיב חשוב באסתטיות.נתפסת כמר

וה של זוגות הגפיים ביחס וצב שמ
  לגו.

  הפעלה שווה של הגפיים 

: בהיבט קשרים בין הפוטנציאלים
ריה יכולה לשקף טסימ, מסוים
ת, כלומר שלב חלקי של וגושי

  הבדלה.

  סימטריה-א    

סימטריה  כדפוס מובהק מופיעה אחרי -א
  הסימטריה.

ל הבדלה סימטריה היא דרגה גבוהה יותר ש-א
  והתגוונות.

מטרית מאפיינת את ילא סה נועת
יא מכילה ה הזחילה וההליכה.

פוטנציאל להבדלה ולהתגוונות של 
  צורות גוף ומסלולי תנועה.

ות תפיסתיות מת סכילבנית שתית
חסי יו ראשוניות של כיוונים במרחב

  גוף עצמי במרחב..

ויון בין הגפיים ובין ואי שב: מיצב
ני צידי שמהצד הימני והשמאלי 
  הגו (הציר האנכי). 

ות שבהן הידיים או עתנועה: תנוב
הרגליים נעות באופן שונה זו מזו 

או נמצאות במקומות לא שווים 
  ביחס לציר האמצע.

חציית קו האמצע על ידי יד אחת 
  היא דוגמה אחת מרבות.

: קשרים בין הפוטנציאלים
  התגוונות.

  סופרכ    

פרכו
ס

יות ~~ בליסטיות
  

על  –הוא  פריקה של רגש, ריגוש, דחף ס ופרכה
ידי זרימה אנרגטית לאורך צירי הגוף. זהו אופן 

הפריקה המוקדם של חדווה ושל הנאה ארוטית וגם 
  ל חרדה.שוד של תסכול, של פח

העדר פרכוס מלמד על דרגה גבוהה של חסימת 
  הזרימה.

ס הוא חולית חיבור בין חוויה כופרה
  .אוטונומי לבין חוויה מוטורית

פרכוס משוכלל משמש בסיס 
לריקודים משוכללים כמו ריקודי 

  .ם.ביקשת רבטן ולנגינה בכלי 

הוא רעד, רטט, צמרמורת.וכל 
 צורה של זרימה אנרגטית במצבי

ס כאב או עונג. הפרכוה, בהל
לות מעוג-מתבטא בתנועות גליות

הגו. בפרכוס אין התרחקות רך אול
  מגבולות הגו. 

-אל :קשרים בין הפוטנציאלים
כיווץ וכיווץ, זרימה, מעוגלות, 

  ניות וטווח קצר.וויכ-דו

  בליסטיות    

יקה פרהבליסטיות מייצגת את המנגנון הראשוני ל
של הריגושים הגרעיניים על ידי פריצה  מוטורית

  ספונטנית אימפולסיבית של רגשות

היא הגרעין של דחף העוצמיות והתשתית 
  רגשית. -להתפתחות העוצמה התנועתית

נציאל החיוני ביותר בשלב טהפוא טיות היסבליה
  נפשי.-ד הגופניוקפהראשוני של הת

תנועתית לבניית סכמות -היא בונה תשתית גופנית
תפיסתיות ראשוניות של כיוונים במרחב ויחסי גוף 

  עצמי. 

מאחר ורצונות העדר מימוש בליסטי משקף חבלות 
  והפרעות בדחף העוצמיות. 

משקפת  11נציאל מס.חסימה של שני קטבי הפוט
חבלות במימוש העוצמיות והחוסן העצמי, אם על 

-ידי איסורים והגבלות של המעטפת ההורית
סביבתית ו/או על ידי רגשות כמו בושה, אשמה, 

  .חשש מאובדן אהבה

סטיות היא הפוטנציאל הגרעיני יהבל
ת השרירים והשלד כמער לחיזוק

ם. יסתייפת-ולבניית מעגלים עצביים

ת הראשונית פותחת הבליסטיו
רווחים בין הגפיים והגו ו"מיילדת" 
את הגפיים אל יחסים עם המרחב. 

טיות הראשונית היא תנועה יסבלה
גפית מופיעה בשורה ארוכה של 

הכאה, דחיפה, הדיפה, ות: פעול
זריקה, השלכה, קפיצה או זינוק 

  פתאומי.

ילה את כות הראשונית מיטסבליה
 רוב הקטבים משתי הקבוצות! לכן

ות בה את ראש הגשר ר לראשפא
ך מתו  P 1לבקיעה של קטבי 

  . P 0קטבי 

ות השלכה עתנו: מוטוריתהרמה ב
מפנים הגוף החוצה. תנופה 

  מוטורית. 

המאפיינים העיקריים של 
הבליסטיות הראשונית הם תנועה 

גפית ספונטנית, מתפרצת מגבולות 
הגו כלפי חוץ בזרימה ללא עצירה  

ה והקוליות נועהתגם דזה מתייחס ל
הפורצת בעוצמה מן הגו כלפי 

  המרחב.

צחוק הם בעלי ה), א יבבלבכי (
  איכות בליסטית.

יות טליסב אוטונומיתבמערכת ה
יכולה לבוא לידי ביטוי בהקאה או 

  בשלשול חזק.

: יציאה, קשרים בין הפוטנציאלים
סימטריה, -גפיות, כיפוף ויישור, אי

ווניות, טווח גדול, מהירות, יכ-חד
  תנווהתגו
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התכונות הבסיסיות של הקוטב   תפקודים גרעיניים  תופעות נפשיות הקשורות בקוטב הגרעיני
  הגרעיני

  
  רוטציה    

רוטצ
י

ה   ~~ הובלה
  

רוטציה היא דרך להפנות את הגוף או חלק ממנו 
לכיוון אובייקט או גירוי. היא יכולה להיות דרך 

  ישירות).-מתוחכמת להימנע ממפגש (אי

ואת בית החזה בלי  הפנות את הראשרות לשהאפ
לשנות את מיקום הגו מאפשרת גמישות תנועתית 

  ותפיסתית.

העדר רוטציה עשוי ללמד על נוקשות רגשית 
  ותפיסתית.

פשרת פנייה לכיוונים אמ היוטצר
חדשים. כך מתאפשר חיפוש 

אובייקטים במרחב בלי להזיז את 
  ס. הבסי

יה היא בסיס מוטורי למגוון טצרוה
מלאכות ושל סגנונות  רחב של
  מחול.

ד צצד למת פיתול או סיבוב ונועת
בלי ע, סביב ציר האיבר הנ

  להתרחק ממנו. 

יש להבדיל בין רוטציה דו כיוונית 
הלך וחזור) ובין הרוטציה חד 

  כיוונית (סיבוב מלא).

רוטציה מופיעה בהתחלה כרפלקס 
  בתנועת הראש המחפש את הפטמה.

טציה : ברוקשרים בין הפוטנציאלים
ט כיווניות (פר-ט של דוביהיש 

למקרים של סיבוב מלא) וטווח 
  קצר.

  הובלה    

  ולת השהית תגובה.ד ויכקוהובלה משקפת קשב ממ

עה והתנם בניגוד לבליסטיות, ההובלה היא דג
מתפרצת, ולכן היא יכולה לשקף איפוק -הבלתי

  ספונטניות.מ והימנעות

  יש בהובלה עצירה חלקית. 

ה ליטשמים הובלה הופכת לדרך של במקרים מסויי
  על ידי חסימה רגשית.

היא בסיס (והשתקפות) של ה ובלה
  מיומנות מוטורית, 

כמו משיכת קשת על מיתרים, 
  תנועות יוגה וטאי צ'י.

היא דגם התנועה שאפשר ה הובל
לתארה בביטוי "מידת ההשתוות". 
הובלה היא תנועה שיש בה וויסות 

דרך  אנרגיה (עוצמה שווה), שלשל 
  . ושל זמן (מתינות)

ה היא המדרגה הגבוהה להובה
  ביותר של שליטה בתנועה.

: זרימה קשרים בין הפוטנציאלים
איטיות,  ועצירה, גוויות וגפיות,
  תנודתיות, קשב ממוקד.

  כיווניות-דו    

דו
-

כי
ו

וניות   ~~חד
-

כיווניות
  

כיווניות (הלוך ושוב) עשויות לשקף -תנועות דו
שקט וקושי -ט, אמביוולנטיות, איקילת, קונפוססנה

  ודאויות.-לצאת לעולם, למשימות, לסכנות או אי

כיווניות תורמות לחיזוק -ת דוונועת
תבניות תנועתיות על ידי חזרתיות. 

כיווניות היא הבסיס המוטורי -דו
ת ולמגוון רחב של מלאכות ידני

  גון ניסור, שיוף, צחצוח, שפשוף.כ

רי וניות היא הבסיס המוטויוכ-וד
  ים.ללנגינה ברוב הכ

הלוך ושוב במסלול חוזר עת נות
 על עצמו. 

ות חוזרות ונשנות של יציאה עתנו
ציאה, של התקרבות ימה ונסיג

  לאובייקט והתרחקות ממנו.

כיוונית בנויה על  -תנועה דו
  המבנה הבסיסי של הגוף.

ור ש: קיקשרים בין הפוטנציאלים
לטווח קצר, לחזרתיות ובהיבט 

רכוסיות. אבל אין זה ם גם לפוימס
  קישור אוטומטי.

  כיווניות-חד    

כיוונית משקפת מוטיבציה להתקרב -תנועה חד
  לעולם המשימות, לאנשים, ולאתגרים. 

בחיבור עם כוחיות ועצמה חזקה היא עשויה לשקף 
  תוקפנות ואלימות.

וניות היא יסוד הישירות. ויכד ח
ת מוטיבציה ברורה רתהיא מש

ב האישי ומרחיבה את המרח
  (הקינספירה)

קודת נל תנועה שאינו חוזרל מסלו
המוצא שלו אלא נע באופן ברור 
-לכיוון אחד..זה הארכיטיפ המנוגד

  כיווניות. -משלים של דו

ר, וקשרים בין הפוטנציאלים: ייש
  ר,בליסטיות.שיו
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וטב התכונות הבסיסיות של הק  תפקודים גרעיניים  תופעות נפשיות הקשורות בקוטב הגרעיני
  הגרעיני

  
  למדד הטווח יש הבט ההתפתחותי והבט דינמי.ת. להטווח מייצג גם טווח תפיסה וטווח יכוג מוש

נוקשים) מכילים מפתחות לגבולות המעטפת וגמישותה. הטווח משקף את גודל -גבולות הטווח ואיכות הגבולות (גמישים
  הקינספרה וגודל מסלולי התנועה

  צמו ועל מבנה המעטפת. את התעוזה של  האדם ע –משקף 

  כאילו מעטפת חוסמת שאיננה מאפשרת לו להיפתח ("לא נתנה אהבתך לי לפרוש כנפיים")

  לגודל המעטפת המדומיינת וכמה היא נפתחה ונתנה ברכת הדרך לפרוש כנפיים ולעוף (צאת לעולם). –מפתח 

  התינוק לבין למעטפת (ויניקוט). הטווח התנועתי משקף את הרמה הגופנית של המושג "מרחב  פוטנציאלי" בין

  הכל מגע.   -במעטפת החיקית כמעט שאין רווח (מרחק) בין גוף התינוק וגוף ההורה 

  מתחיל להיפתח המרחב הפוטנציאלי. –רק אם מתחילים להיפתח מרחב בין האובייקט לביני 

  הגדלת טווח המרחק הכרחית לראייה ולשפה. 

  השלב ההתפתחותי עשויה ללמד על געגוע לשחזר את תנאי המעטפת. שמירה על  טווח קטן, שאינו תואם את

טווח 
ק

טן  ~~ טווח ג
ד

ול
  

  טווח קטן    

יקה רוטומטן יכול לשרת קווח ט  
  ה במקום אחד.לעדינה וריכוז פעו

י תנועה בטווחים קטנים. ולסלמ
מרחב תנועה אישי מצומצם. 

  (קינספירה)

-: אלקשרים בין הפוטנציאלים
-ת, לפרכוס ולדויציאה, לגוויו

  כיווניות.

  טווח גדול    

קשור בפעולות של מוטוריקה גסה   
  ויציאה אל העולם.

י תנועה המתרחקים מן הגוף למסלו
   .המרחק גדול יחסית. בהרחב

קשרים בין הפוטנציאלים: גפיות, 
  שר, בליסטיות, הובלה.יויישור, 

הציר האנכי של הכבידה הפיסיקלית והצירים האופקיים של הכבידה ב: חהמונחים מתייחסים לשני צירי הכבידה העיקריים במר
ים נידי (מימין לשמאל) ואת כל אלכסוני הביצאחורה) והציר ה-ימהדתי (קיאישית. המישור האופקי מכיל את הציר החז-הבין

  במישור האופקי.

אופק
י

ות    ~~ אנכיות
  

  אופקיות    

במצבי אופקיות של הגו (שכיבה, השענות) אין 
התמודדות עם הגרביטציה  זה יכול להצביע על 

בחירה לנוח. זה עלול להצביע על הימנעות 
מהתמודדות או על העדר אנרגיה נוגדת כבידה, 

  כמו במצב של דיכאון או ייאוש.

תנועות ידיים בצירים אופקיים אפשר לסווג לשתי 
  קטגוריות חשובות:

  -. תנועות בציר החזיתי (קדימה) ו1 

  ר הצידי (ידיים לצדדים).תנועות בצי 2

תנועה חזיתית משקפת נכונות להיכנס למרחב 
  המפגש עם אובייקטים ועם אנשים אחרים. 

עשויה ללמד על הימנעות מכניסה –תנועה לצדדים 
לציר החזיתי שהוא ציר המפגש עם האחר. חשש, 

  אי לקיחת סיכון.

ים אופקיים של הגו במיצב
האופקיות מאפשרת עגינה על בסיס 

  ב וגם הרפיה. רוח

, ועה בצירים האופקייםנמסלולי ת
תים ובמיוחד תנועת גפיים, משר

-לאינטראקציות במרחב הביןאה ציי
   אישי

בשלב המעטפת החקית כאשר תינוק 
מוחזק בחק, הוא "מדבר"  על ידי 

העברות של משקל גוו על פני 
  צירים אופקיים במרחב: 

  ציר אופקי קדימה/אחורה

  .ציר אופקי ימין/שמאל

כך הוא קובע את המרחק בין גופו 
  לגוף הזולת.

: מצבים אופקיים של הגו גוהצורת 
(למשל, שכיבה או הטייה) ושל 

  פרקי הגפיים.

ולי תנועה לסמ: יות התנועהנצור
  בצירים אופקיים. 

קשרים בין הפוטנציאלים: אין 
  קישור אוטומטי.

  אנכיות    

דות הגוף המוטורי מתחיל לחיות משמתחילה ההתמוד
  עם הגרביטציה וארגון המיצב האנכי.

צורני של עוצמיות בוגרת, של י יטובהאנכיות היא 
גיוס כוחות נוגדי כבידות ושל עגינה יעילה. 

בסיס לקשר עין עם ם מיצבים אנכיים יוצרי
  הסביבה.

בסיס ם מיצבים אנכיים יוצרי
לתפעול הידיים ולהרחבת שדה 

  הראייה.

גו י גוף שבהם הבמיצ: גוףהורת צ
  ת. חסייאנכי, 

לי תנועה ומסל: ות התנועהיורנצ
התרוממות וירידה, י (נכאבציר ה

  הרמה והורדה של הגפיים). 

קשרים בין הפוטנציאלים: כיווץ, 
  כבידה.-כוחיות, יישור, יושר, נגד

  



  187

התכונות הבסיסיות של הקוטב   תפקודים גרעיניים  תופעות נפשיות הקשורות בקוטב הגרעיני
  הגרעיני

  
  מהירות    

מהיר
ו

ת   ~~ איטיות
  

מהירות עשויה מיומנות מוטורית. ברמה רגשית היא 
אקטיביות, חרדה, דחק, מתח, -עשויה לשקף היפר

  הפרעות קשב וקשיי בלמידה.

ת עשויה ללמד על ניסיון לעקוף היסוסים והירמ
  וספקות ולהתגונן 

  ריגושים.ני מפ

  ברמה הנפשית היא עשויה לשקף בריחת מחשבות.

של ה כוות הכרחית לשורה אררימה
משימות וכן למקצועות ספורט 

  ותחרויות אחרות.

  תנועה בקצב מהיר יחסית

קשרים בין הפוטנציאלים: אין 
  י.ומטטקישור או

  איטיות    

משקפת שליטה מוטורית ורגשית או דיכאון (סמוי 
  או גלוי) ואובדן מוטיבציה.

ות משרתת שליטה מוטורית, יאיטה
  ות. מיומנוריכוז 

  ביצוע בזמן קצר מאפשר הספקים.

  ועה בקצב איטי יחסית. נת

קשרים בין הפוטנציאלים: עצירה, 
  כבידה.-נגד

  מקוטעות ("סטקטו")    

מקוט
ע

ות~ רציפות
  

  ט, קילמקוטעות משקפת קונפ

  אי ישירות, ס, יסוה

  ספונטניות.מ הימנעות

  הפסקות ברצף התנועה  

  מקצב מקוטע

  רציפות ("לגטו")    

  שקפת שליטה מוטורית ורגשית  מ

  או דיכאון (סמוי או גלוי) ואובדן מוטיבציה.

יטה מוטורית ותנועה לשלס יסב
וצבת על עמה מודעת ותנוע-רצונית

  ידי חשיבה.

קיטועים ברצף התנועתי.  העדר
  רצפים מתמשכים של תנועה. 

רציפות היא המקבילה ל"לגטו" 
  במוסיקה.

קשרים בין הפוטנציאלים: זרימה, 
  הובלה, איטיות, קשב ממוקד

  תנודתיות    

תנוד
ת

יות~~ הקבעה
  

טנטניות. בצירוף ופסתנודתיות יכולה לשקף זרימה ו
עם "מהירות" ו"חזרתיות" היא עשויה להיות ביטוי 

  ט ואמביוולנטיות.קילת, קונפוססנהשל 

הגרעין של המעבריות, כלומר של 
טבים הבינריים הקהמעברים בין 

כיווץ, בין -~ אל(למשל, בין כיווץ 
כוחיות ומשקליות), בין פעילות 

  קבוצות אנטגוניסטיות.

תיות היא הדופק הביולוגי דתנוה
המולד. הקצבים שלו משתנים 

תגובות ום יבהשפעת גירויים חיצוני
  רגשיות.

דתיות היא הבסיס הביולוגי והתנ
  הראשוני של המעבריות

ם זורמים בין מצבים: בין ימעבר
עירות לשינה, יפה לנשיפה, בין אש

בין מאמץ למנוחה, , בין תחושת 
צורך לתחושת סיפוק, בין פעילות 

  למיצב.לפעילות ובין מיצב 

: זרימה, קשרים בין הפוטנציאלים
  התגוונות.

  הקבעה    

הקבעה של חלקי גוף או של תבנית תנועתית 
ות מספונטניות, הגנתיות מפני עימנהמשקפת 

  ,םושיגרי

  ת ואובדן גמישות.וסימח

ורצון  ות תפיסתיתעקובמכמו כן היא עשויה לשקף 
בניית מרחב עצמי י קשר מהזולת על ידק תנל

  חסום.

מאפשר חלוקת תפקידים בין הקבעה 
  מנות מוטורית.וימאברי גוף ו

ות מתזוזה או שינוי במערך עהימנ
  התנועה.  הגוף או בתבניות

  ת.נימעבריות מתבנית לתבר העד

וץ, קשרים בין הפוטנציאלים: כיו
  עצירה, חזרתיות.
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התכונות הבסיסיות של הקוטב   תפקודים גרעיניים  תופעות נפשיות הקשורות בקוטב הגרעיני
  הגרעיני

  
  חזרתיות    

חזרתיות~~התגוונות
  

ות מספונטניות עימנהת, אובדן גמישות, וסימח
; פרסברציה; התנהגות םושיגהגנתיות מפני רי

  הרמוניה.כפייתית. היא מעניקה תחושת בטחון ו

חזרתיות היא דרך הגוף להתאמן 
ולהתחזק. היא עומדת בבסיס של 

ות ימידה. חזרתלו נסיינות, משחק
  יכולה להבליט משמעות. 

חוזרות על ת הת או תבניוותנוע
  עצמן

  התגוונות    

  טנטניות, גמישות נפשית ויצירתיות. ופספתיחות, 

התגוונות בלתי פוסקת עשויה ללמד על צורך 
א להרגיש, לא להישאר במקום, לנוע הגנתי ל

הלאה. ברמה הנפשית היא עשויה לשקף בריחת 
  מחשבות.

להופעת ס בסיההתגוונות היא 
חדשות בתוך תבניות ת איכויו

  חוזרות. 

ות היא הבסיס ליצירתיות וונהתג
  ולתושיה.

של צורות ואיכויות חדשות ה הופע
  ם.יבתוך רצפים תנועתי

ן י: אקשרים בין הפוטנציאלים
  קישור אוטומטי.

  גושיות    

שי
גו

ו
ת כוללנית   ~~ 

ה
בד

לה
גושיות, או הפעלה כוללנית של הגוף עשויה לשקף   

גיל (גיל ינקות) או הקבעה -שלב התפתחותי תואם
  גיל.-בשלב התפתחותי שאינו תואם

ברמה הנפשית גושיות משקפת ליקוי בהבדלה 
-זולת, גופי-תפיסתית: קושי להבחין בגבולות עצמי

  הווה.-ם, עברעול

קור של כוח גולמי מהיא ת ויגושה
שוני. היא מאפשרת שימוש בגוף אר

לת או כבעוגן. הבסיס קוכבמש
הגופני לתחושה ראשונית של 

  "עצמי שלם".

ת הגוף על כל חלקיו קהחז ב:מיצב
  כמקשה אחת.

: הפעלה כוללנית של הגוף העתנוב
  גוש אחד.-כאילו הוא גוף

בן : במוקשרים בין הפוטנציאלים
  מסוים קישור לגוויות ולסימטריה.

  הבדלה    

  ארגון תנועה, קואורדינציה מתואמות לנסיבות, 

  רמה גבוהה של תפיסה.

הבדלה היא הבסיס להתפתחות הדעת, לתפיסת 
המרחב ומיקום עצמי במרחב ולהערכה דינמית של 

  מצבים

היא הבסיס להתפתחות. היא ה בדלה
התשתית להתפתחות התפיסה 

בדלה מאפשרת היה. הוהקוגניצ
מוטוריקה של ויסות מוטורי ופיתוח 

  עדינה.

באברי ף סתעממתמיין וש שימו
  הגוף השונים. 

קשרים בין הפוטנציאלים: ההבדלה 
  קשורה לכל הקטבים

  ישירות-אי    

ש
אי י

י
שירות

רות    ~~ י
  

  תנועה מעקפית.

כוונה להסתיר, קושי לעמוד פנים ס, יסוהמשקפת 
  ...מולאל פנים 

רות משרתת אסטרטגיות של גישה עקיפה, ייש יא
  של הסוואת כוונות והימנעות מעימות ישיר.

התנהגות מאופיינת על ידי   
ות ממיקוד: חלקי גוף שונים עימנה

  מופנים כל אחד לכיוון שונה; 

  מוקדים שונים מפוצלת ביןעה נות

אי תיאום בכיווני אברים. למשל, 
ראש, חזה, עיניים, זרועות פונים 

  ם.ישונם וונילכי

  ישירות    

  התייצבות פנים אל פנים מול...

  מוכנות להחשף. 

  מוכנות לקחת סיכונים.

היא הפוטנציאל של מיקוד רות שיי
במטרה. היא מאפשרת דיוק 

  ויעילות.

  מול האובייקט.  מכוונת אלה תנוע

תיאום בין כיוון הגו, הגפיים 
והעיניים (כל האברים הזוגיים 

ן ונמצאים במרחק פונים לאותו כיוו
  שווה מן האובייקט).

: קשב קשרים בין הפוטנציאלים
  ממוקד.

  קשב פזור    

שב פזור  ~~
ק

ק
שב 

ממ
וקד

  

משתקף בקשיים להתרכז, בהיפראקטיביות, 
במעברים מהירים וחדים מפעולה לפעולה. הוא 
עשוי לשקף מצד אחד מצב הרפיה ומצד שני 

  הפרעות קשב וקשיי בלמידה.

שב היא בסיס היכולת לפזר ק
  להרפיה ומנוחה גופנית ונפשית.

  וצל בין מוקדים שונים. פקשב מ

: אין קשרים בין הפוטנציאלים
  קישור אוטומטי.

  קשב ממוקד    

  משקף יכולת ריכוז ומוטיבציה גבוהה.

מקובע עשוי לשקף -במקרים מסוימים, קשב ממוקד
  צורך להתגונן מפני חרדה ורגש מציק.   

ילה, ליכולת לתנועה יעס בסיה
י תפקוד ויכולת הקשבה לעצמ

  ת.ולזול

ריכוז והקשבה לעצמי ת יכול
ולאחר. תיאום בין מיקוד הקשב 

  ובין המשימה. 

קשרים בין הפוטנציאלים: ישירות, 
  הקבעה, הובלה
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  נספח ד. טבלה לכימות היחסים הבינריים

  רישום דרגות המימוש של הפוטנציאלים הבינריים
  )IIIעד  I-ג עולה מהערכה כמותית (דירו

) או בסימון דומה לזה של קטבי המעגל (על ידי I,II,IIIאת דרגות המימוש אפשר לסמן בספרות לטיניות (
  קוטב מלא, חלקי או נקודתי). ראה סימונים ליד מעגל הקטבים).- מילוי עיגול

מימוש -דרגות אי
 תקינה-בהתפתחות בלתי

  ת דרגות מימוש בהתפתחו  הפוטנציאלים הבינריים
 תקינה

III II  I    I  II  III  

        תנועה~תנועה- אל      

        כיווץ ~ כיווץ- אל      

        זרימה~ עצירה      

        משקליות~ כוחיות      

        עוצמה חלשה~חזקה      

        עם כבידה~נגד כבידה      

        התכנסות ~ יציאה      

        גוויות ~ גפיות      

        כיפוף~ יישור      

        מעוגלות~יושר      

        סימטריה- סימטריה~אי      

        פרכוסיות ~ בליסטיות      

        רוטציה~ הובלה      

        כיווניות- כיווניות~חד- דו      

        טווח קטן~טווח גדול      

        אופקיות ~ אנכיות      

        מהירות~ איטיות      

        מקוטעות~ רציפות      

        תנודתיות ~קיבוע      

        חזרתיות~ התגוונות      

        הבדלה  גושיות ~      

        אי ישירות ~ ישירות      

        קשב פזור~קשב ממוקד      
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  דפי רישום
  (לצילום ולשימוש שוטף)

  
  

  

  

לוי- כל הזכויות שמורות * יונה שחר ©
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מטופל  הורה, מ -לד 

  

  

רישום מפות אישיות בפעילות דיאדית (יל

  

טיפול, או לר

  לוי- ר

שום שלבים ב

ת * יונה שחר

 מעגלים, לריש
 (  

ת שמורותהזכויו

  

דף שני 
מטפל - 

  

  

כל ה ©

  



הורה,   -אדית (ילד   בפעילות דיא

  

  

  

בים בטיפול,  או לרישום ממפות אישיות

  לוי- ר

 לרישום שלב

ת * יונה שחר

שה מעגלים,
  מטפל)  -

הזכויות שמורות
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דף שלוש
-מטופל 

  

  

כל ה ©
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 לרישום מפותת אישיות בפעעילות קבוצתית  ת

  

  

ם בטיפול, או

  לוי- ר

לרישום שלבים

ת * יונה שחר

עה מעגלים, ל

הזכויות שמורות

  

דף ארבע

  

  

  

  

  

כל ה ©



  

  

  

 לרישום מפות אישיות בפעיילות קבוצתית  ת

  

  

  

 בטיפול, או 

  לוי- ר

לרישום שלבים

ת * יונה שחר

בה מעגלים, ל

הזכויות שמורות
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דף מרוב

  

  

  

  

  

כל ה ©
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  מעגל הקטבים הבינרי

  

  

  

  ) 1-4מנעד   (דרגות  )1-4תדירות (דרגות : העל - שני מדדי

מוש שי  
  גרעיני

  שימוש מוקצן  שימוש חלקי / מלא

  4  2-3  1  תדירות
  4  2-3  1  מנעד

 שלוש דרגותארבע דרגות 

 

  הערות
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