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 מכניסים גמישות  –מרחיבים את הטווח  

 

על האופן בו אנחנו התבוננו  –ם שונים במהלך השבועות החולפים, שבוע אחרי שבוע, נגענו בנושאי

ות  ת מה שקורה לנו ולהפסיק להילחם בו, שמנו לב למחשבות שלנו ולאופן בו הן עלוליכולים לקבל א

חשוב על מה שחשוב לנו ולראות אילו פעולות אנחנו יכולים לבצע כדי להתקרב ינו ללבלום אותנו, ניס

 יכולוגית. ם הללו הוא רעיון הגמישות הפס הרעיון העומד מאחורי כל הדבריד ועוד. לשם, ועו

ת? כדי להבין את זה, בואו ננסה לחזור לרגע ולהבין מה היא  מה המשמעות של גמישות פסיכולוגי

מות לטייס האוטומטי שלנו לדאפשר  –שות פסיכולוגית. את הנוקשות הפסיכולוגית )או ההתנהגותית( נוק 

סוימים. אם למשל בכל פעם שאנחנו שים גירויים מהמנגנון המתעורר שוב ושוב כאשר אנחנו פוגאותו  –

להתרחק ממנה   על מנת להימנע אועלים אנחנו פו, שים תחושה פנימית לא נעימה כמו חרדה או כאבפוג

סיכולוגית. אנחנו פעמים רבות חוזרים שוב ושוב על  קשות פהניח שזו תהיה דוגמה לנולסביר  –

שיהיו  יות שלא מקדמות אותנו ולא עובדות עבורנו. לא מקרבות אותנו לכיוון החיים שהיינו רוצים התנהגו

 לנו. 

נעים שמתעורר בתוכנו ובכל זאת לפעול לכיוון מה  הלא  ותו הגירוית אגוש אמה יקרה אם נוכל לפ

אנחנו סבורים שזו דוגמה לגמישות פסיכולוגית. הגמישות היא ביכולת שלנו לפגוש את   שחשוב לנו?

בחור  , או ניסיון שליטה(, ולמנעות או בריחהרוב הילפעולה )ל עוררת בנו מת האירוע, לראות את הנטיה ש

 לפעול אחרת.  

של ריבוי אפשרויות על פני מקום  סיכולוגית הוא מקום של בחירה, מקום כלומר, המקום של הגמישות הפ

דיברנו לפני מספר שבועות על נקודת  זוכרים שפעולה. ת, לרוב אוטומטית, לבו יש לנו אפשרות אחש

נחנו פשרת לנו אותה הגמישות, הוא הרגע בו ארגע בו מתא נקודת הבחירה היא בדיוק ה בחירה?

 פוגשים אירוע, ומגיבים מולו באופן שונה. 

הצוואר  גית כמו גמישות של הגוף. תחשבו על עצמכם במצבים בהם ואפשר לחשוב על גמישות פסיכול 

אנחנו לרוב יכולים להתבונן  ל תנועה. אלה מצבים בהם השריר מאפשר לנו מרחב מאד צר שתפוס, 

תפוס מגביל אותנו  סובב את הראש שלנו למקומות אחרים. השריר הלמקום מסוים, ומתקשים מאד ל

יה,  יזיותרפ נלך לפ אולי  –רוצים להתחיל להרחיב את טווח התנועה שלנו במצבים כאלה, אנחנו מתנועה. 

 .  הטווחדיל את להגנשאף  – ים שוניםים כרית חמה, או נעשה תרגילשאו נ
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לא מצליחים להניע  פוס, אותו אנחנו ריר התנהגותי תגם נוקשות פסיכולוגית היא דומה, היא כמו ש

האם  לראות  –המשימה שלנו, היא לעשות "פיזיותרפיה" להתנהגות , טווח התנועה שלנו מוגבל. מספיק 

וד ועוד, וכך לאפשר לנו תנועה, בחירה, גמישות. אם  ב את טווח ההתנהגות שלנו ע אנחנו יכולים להרחי 

טומטי, נוכל לכוון את ההתנהגות שלנו לכיוון  פעול באופן אוסוימים, במקום לתהיה לנו בחירה במצבים מ

צעדים שלוקחים אותנו לכיוון החיים  יע את המשאבים שלנו בק להש –בורנו, וכך הדברים שחשובים ע 

 יות שתופסות אותנו באותו המקום. שאנחנו רוצים, במקום בהתנהגו

לנקודת כאב מסוימת. אבל,  עבר ריר מעיל את השאותת לנו לא להפ כשהשריר שלנו כואב, הגוף שלנו מ

את השריר התפוס זה  שמשחרר מה  –, תנועה שאנחנו זקוקים לו זו פעולה כולנו יודעים, שלעיתים מה 

האם אנחנו יכולים  (. אבומבלי להתעלם מהכ רות הכאב )זרה לפעילות, לתנועה, למ נוחה, אלא חלא מ

במקום להיתפס במקום, להמשיך ולנוע, לגוון עוד   ?דומה עם תחושות פנימיות לא רצויותעשות משהו ל

  ו?ועוד את ההתנהגויות שלנ

נועזים", אנחנו מבקשים בדיוק את זה, אנחנו בעצם שולחים   עדיםכשאנחנו מבקשים מכם לעשות "צ

אתכם למעין פיזיותרפיה התנהגותית. אנחנו מבקשים מכם לעשות דברים למרות שהם מעוררים אי  

ו ננסה להפנות  שלנו אומר לנו "אל תלכו לשם, זה יכאב", אנחנכשהמיינד  –ך" "מצפן הפונוחות. זה כמו 

ת ללכת לשם )כי שפי שכבר אמרנו, זה הרבה פעמים גם המקום את המבט שלנו למקום הכואב ובכל זא

 אכפת לנו ממנו(.  שחשוב לנו, ש

ף עוד ועוד גמישות לתוך החיים שלנו, להגדיל את  להוסי –זו למעשה המהות של כל העבודה שלנו יחד 

. השבוע נדבר יותר ויותר על רעיון  אנחנו עושים עם שריר תפוסטווח התנועה שלנו, בדיוק כמו ש

 הגמישות, ונראה כיצד ניתן להמשיך מכאן הלאה לחיים המאופיינים בגמישות גדולה יותר ויותר.  

  


