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אנשים פונים לשיטת אלכסנדר מסיבות רבות, כגון כאבים כרוניים בגב, צוואר, וכדומה, או עזרה עם  

טכניקות שירה, ריקוד, משחק, וספורט. ללא קשר לסיבה, כולם מגיעים כי הם מחפשים להביא לשינוי: 

סבל, לשיר ולנגן בחופשיות יתרה, או לרקוד ביתר קלילות. אלכסנדר גילה  לשבת מול המחשב שעות ללא 

הנשלט על   - (  Primary Controlשבבסיס היכולת לשנות הרגלים נמצאת "מערכת השליטה הראשונית"  )

אוקסיפיטלי, -ידי קבוצת שרירים פנימיים וקטנים מסביב קצהו העליון של עמוד השדרה, במפרק האטלנטו

את הראש. אצל רובינו נשלל משרירים אלו תפקידם המקורי ובמקומם את הראש מאזנים  שתפקידם לאזן

בעיקר שרירים חיצוניים חזקים באזור הצוואר המיועדים להזזת הראש לצדדים ולא לאיזונו. על פי ד"ר  

אנדרו מרדוך, אפשר לתמצת את הנלמד בשיטת אלכסנדר ביכולת לאמץ שימוש חדש ונכון בפיקוד  

תוך ביטול השימוש הלקוי המסתמך על השרירים החיצוניים. לא אתמקד כאן במהות של הכיוונים  הראשוני  

שאלכסנדר הנחה המביאות דרך פלא לשימוש הנכון בגוף אלא אתמקד בעקרון שהדגיש אלכסנדר כהכרחי  

 (.Inhibitionבתהליך השינוי הנקרא עקרון ה"השהיה" )

 

יבים לגירוי ומתייחס ליכולת לעצור ולהשהות את התגובה עד עקרון ההשהייה מתמקד בתהליך בו אנו מג

שאנו מוכנים לה. אלכסנדר גילה שכאשר אנחנו משהים תגובה לגירוי ולא מגיבים בצורה המורגלת, אזי 

אותה מערכת השליטה הראשונית תביא לתגובה נכונה ומתאימה יותר. כלומר, טכניקת אלכסנדר מביאה 

ה". לרבים מאיתנו, זהו חידוש מהותי בגישה לשינויים: במקום להתמקד לשינוי בדרך של "חוסר עשיי

העשייה. בעזרת הקניית כיוונים, חוסר העשייה מפנה מקום במרחב  חוסר בעשייה, אלכסנדר מדגיש את 

התגובתי לשינוי המיוחל שקורה כדרך קסם מעצמו. כדוגמה ליישום עקרון ההשהיה מעולם החיות מציין  

המשהה את הזינוק לעבר הטרף, בעודו שולט בדחף הרעב הטבעי שלו ובכך מדייק   אלכסנדר את החתול

 את טווח הקפיצה, התיזמון והכוח המתאימים עד כדי  מימוש להצלחת התוצאה המכוונת. 

 

אלכסנדר הבחין בכך שבאופן בלתי מודע אנשים רבים מבטלים את מערכת השליטה הראשונית על ידי  

בה לגירויים חיצוניים. בנוסף, מתכווצים שלא לצורך גם שרירים נוספים בכל  הקשחת שרירי הצוואר כתגו

הגוף. תגובה אופיינית כזאת מונעת את מימוש הפוטנציאל התנועתי או השימוש הנכון בגוף ואף עלולה 

עם השנים לגבות מחיר בריאותי כבד. מיכאל גלב, מורה לאלכסנדר מסביר  בספרו, שעקרון ההשהייה 

י אלכסנדר כאשר לדוגמה המורה פונה לתלמיד באומרו "תניח בבקשה לזרוע שלך ותאפשר נלמד בשעור

לה להישען עלי: אני רוצה שתאפשר לי להניע את הזרוע ללא כל עזרה ממך". ברוב המקרים, לאחר  

שהתלמיד מסכים לבקשה זאת התלמיד בכל זאת מונע )במידה מורגשת למורה אך לא בהכרח לתלמיד( 



חופשית של הזרוע. כאשר זה מובא לידיעת התלמיד בעזרת הפידבק של המורה התלמיד את התנועה ה

 מתנסה בתהליך התודעתי של עקרון ההשהיה. 

 

אסיים בכמה מילים על הדרך שלי עם שיטת אלכסנדר בהקשר הזה. מאז שהתחלתי את הקורס, העיסוק 

רון ההשהייה מהווה עבורי חלק עיקרי  בשיטת אלכסנדר הפך לענין יום יומי עבורי. בחוויה האישית, עיק

בעבודה שלי על עצמי ובתהליך הריפוי שאני עובר. בפעולות יום יום רבות אני משתדל ליישם את שיטת 

כלומר, לעצור לפני הפעולה האוטומטית הרגילה והמוכרת ולתת מקום   -אלכסנדר דרך עקרון ההשהייה 

וכאן אציין שתיים מהן. הדוגמה הראשונה היא לאפשרות אחרת. יש לי הרבה דוגמאות קטנות לכך, 

דבר שגרם לי ללא  -מסביבת העבודה שלי: רבות קורה שאני נדרש לשבת שעות ברציפות מול המחשב 

מעט כאבים ובעיות גב בעבר. בזמן האחרון, בעת ישיבה מול המחשב אני לעיתים חש ששרירי הגב  

שהתכווצויות אלו בגב התחתון מקורן לא רק  התחתון דרוכים שלא לצורך. עם הזמן נוכחתי לגלות 

בהתעייפות הגוף. פעמים רבות ההתכווצויות בגב הן תוצאה של מחשבות כאלו או אחרות המתעוררות 

מקריאת מייל, עבודה על פתרון בעיה או ניסיון להתנסח בכתיבה. עצם ההבחנה בהתכווצויות מהווה שינוי  

 -בר שאני מאוד אוהב לעשות בייחוד בתקופה זאת של השנה ד -עבורי. שנית, בעת עבודה פיזית בגינה 

הגוף לעיתים נדרש למאמצים קיצוניים ותנוחות לא סטנדרטיות. לאחרונה כאשר ביליתי שעות בהוצאת 

 עשבים או ניסור וגיזום מצאתי את עצמי פתאום עם צוואר מכווץ שלא לצורך. 

 

ות הנ"ל, מתקשרת לעובדה ש"ההכרה" בהרגל אינה החוויה של "פתאום" לחוש בכיווץ, המצויינת בדוגמא

בהכרח מתרחשת מייד ברגע שההרגל נכנס לפעולה אלא בשלבים מאוחרים יותר ולכך ש"ההכרה" בהרגל 

כשלעצמה אינה מובנת מאליה עבורי. עם ההכרה בהתכווצות אני מבין שתודעתית אני כבר לא נוכח ועלי 

שאני עושה לרגע )עוזב לרגע את המסמך או את המזמרה(  לחזור לעצמי. אני בדרך כלל מפסיק את מה 

ומפנה תשומת לב לצוואר לבדוק אם הוא חופשי וחושב על הכיוונים שלי. ככל שעובר הזמן ואני מתרגל 

את השיטה יותר ויותר בנוכחות המורים ויתר המשתתפים בקורס, היכולת הזאת שלי לזהות התכווצויות  

 ולשחרר כאבים משתפרת.     

 

ל פי שיטת אלכסנדר תהליך של שינוי תמיד מתחיל בזיהוי ההרגלים המונעים את יתכנות השימוש הנכון ע

בגוף. רמת הרגישות הנדרשת על מנת לזהות את כניסתם לפעולה של הרגלים אלו מתאפשרת בעזרת 

לשיטה יישום עקרון ההשהיה ועל כן הוא כל כך מהותי לשיטה. אלכסנדר גם האמין שלעיקרון זה, כמו 

בכללותה, השלכות רבות על הבחירות שלנו בחיי היום יום מעבר לענין השימוש הנכון בגופנו. עבורי עקרון  

ההשהיה אכן מחלחל לאזורים שמעבר לרמה הפיזית או השימוש הנכון בגוף. כפי שכבר הזכרתי קודם,  

היכולת לזהות   בחוויה שלי למחשבות ולשרירים קשר ממשי. בשלב מסויים נוכחתי לדעת שעבורי



התכווצויות שריריות מאפשרת לי גם לזהות הרגלים מחשבתיים שלא הייתי מודע אליהם. הקשר הוא דו  

כיווני: בעזרת תודעה שרירית יותר מפותחת התחלתי לזהות את ה"כניסה לפעולה" של רגשות ומחשבות 

ן אבל אפשר אולי לומר לא רצויים שגם הביא לאפשרות לשיחרור. לא ניסחתי לעצמי את התהליך עדיי

שבמקביל להשהייה ברמה השרירית המאפשרת תוך הקניית כיוונים לשימוש הנכון בגוף, ישנה גם השהייה  

הכיוונים    -ברמה מנטלית המאפשרת מקום במרחב התודעתי למחשבה הנכונה או לרגש הנכון לקבל ביטוי  

יים של החוויה ה"מחשבתית" האישית במקרה זה הם כיוונים של אהבה כלפי עצמי והזולת. לסיכום בינ

שלי מאז שהתחלתי לעבוד עם השיטה לפני שלוש שנים אני יכול להעיד על עצמי שאני פחות ופחות נוטה  

לביקורתיות, כעס, אשמה וגאווה )ובטח שכחתי עוד כמה…( וקצת יותר מצליח לחוות חיים שיותר טוב לי  

 בהם.

 

 

 

------- 

 ן כלכל*ניסן לנגברג, 

 וכן תלמיד שנה א' בקורס של נעמי אשל להכשרת מורים בשיטת אלכסנדר  


