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הארגון הסגמנטאלי של השריון.

בפסיכיאטריה ידוע מזה דורות שהפרעות פיסיקליות של היסטריה לא נשלטות על ידי תהליכים פיסיולוגיים
ואנטומיים של שרירים, עצבים ורקמות כיחידה, אלא הן נקבעות על ידי אברים מסוימים בעלי חשיבות רגשית. למשל,

סומק פתולוגי בדרך כלל מוגבל לפנים ולצואר, למרות שכלי דם מצויים לאורך כל האורגניזם. כמו כן, הפרעות
סנסוריות בהיסטריה לא מפוזרות לעורך כל מערכת העצבים, אלא מוגבלות לאזורים בעלי משמעות רגשית בגוף.

מצב דומה קיים בעבודה שקשורה בהמסת השריון השרירי. החסימות השריריות לא מתקיימים לאורך שריר או עצב.
הם לא קשורים לתהליכים אנטומיים. כשבדקתי בקפדנות מקרים של מחלות שונות אופיניות, גיליתי שהשריון

השרירי מאורגן כסגמנטים.

באופן ביולוגי, האירגון הסגמנטאלי הוא אופנות פרימיטיבית הרבה יותר של תיפקוד חיים ממה שניתן למצוא בחיות
מפותחות יותר. דוגמא לתיפקוד סגמנטלי טבעתי הוא של תולעת. מבנה חוט השדרה ביונקים מצביע על כך שמקורם

מאורגניזמים בעלי מבנה סגמנטאלי.

המשך הפרק מתייחס להתארגנות סגמנטאלית של השריון השרירי.

המטרה של טיפול אורגוני היא להשיב את הזרימה הפלסמאטית באגן. כשהגוף מוחזק, משוריין, חשוב להתחיל
"לשבור" את השריון בחלקי הגוף הרחוקים ביותר מהאגן. העבודה מתחילה בהבעה של מערכת השרירים של

הפנים. יש לפחות שני סגמנים של שריון בראש – סגמנט אחד מתייחס למצח, עיניים ואזור עצמות הלחיים. סגמנט
שנים מתייחס לשפתיים, סנטר והלסתות. הסגמנטים פועלים באופן טבעתי, מלפנים, צדדים ומאחרו.

הטבעת השרירית הראשונה היא האוקולארית, והשנייה האוראלית.

תנועתיות כמעט בכל שרירי גלגל העין, עפעפיים,בסגמנט האוקולארי, אנחנו מוצאים כיווץ וחוסרבהשתריינות
חסרות הבעה או עיניים בולטות, הבעה דמויית מסכהמצח ועפעפיים נוקשים, עינייםמצח, בלוטת הדמעות, וכו.

וחוסר תנועתיות משני צידי האף הם מאפיינים בסיסיים של השתריינות הטבעת הזו. העיניים מציצות כמו ממסכה
נוקשה. למטופל קשה לפקוח את העיניים באופן רחב כשמתבקש לחקות הבעת פחד.  אצל סכיזופרנים, הבעת

העיניים היא ריקה, חסרת הבעה, כאילו שבוהה בחלל. זה נגרם על ידי כיווץ של שרירי גלגל העין. מטופלים רבים
איבדו את היכולת לדמוע. אצל אחרים, הפתיחה של העפעפיים מצטמצמת לחריץ צר. המצח חסר הבעה, כאילו

הושטח. קוצר ראייה, אסטיגמציה וכו מצויים פעמים רבות בשריון של סגמנט זה.

השחרור של השריון השרירי בסגמנט האוקולארי קורה כשפותחים את העיניים באופן רחב כמו בפחד. זה גורם
לעפעיים ולמצח לנוע ולבטא רגשות. בדרך כלל תנועה זו משפיעה על שחרור החלק העליון של שרירי עצמות

הלחיים, בעיקר כשמנחים את המטופל לעשות הבעה מסוימת , שתגרום ללחיים להתרומם כלפי מעלה, ואז מתגלה
הבעה של בוז ופרובוקטיביות עם רוע.

האפיון של קבוצת השרירים הזו מתגלה על ידי העובדה שכל פעולה ריגשית באזור זה משפיעה על אזורים שקשורים
אופקית, אבל לא על הסגמנט האוראלי. (יש לזכור שההפרדה היא לא טוטאלית, כלומר תנועת העיניים כמעט תמיד

תשפיע גם על שרירי הפה, אך היא הבעתית. ע.ג.). למשל כפי שנכון שפקיחה חזקה של העפעפיים , כמו בהבעה של
פחד, תניע את המצח או תשפיע על ההבעה בחלק העליון של הלחיים, היא לא תפעיל את איפולס הנשיכה

שבלסתות.



מכאן, שריון בסגמנט מסוים ישפיע על האיברים והשרירים שיש להם קשר פונקציונאלי אחד עם השני ושיכולים ללוות
אחד את השני בתנועות ההבעה הרגשית.  מבחינה ביופיסית, הגבול בין הסגמנטים השונים נקבע על ידי השפעה זו

– במקום שהאחד מפסיק להשפיע על השני בפעילויות הרגשיות שלו.

לסגמנטים המשוריינים תמיד יש מבנה אופקי ולא אנכי, פרט לידיים ולרגליים. השריון שלהם מתפקד בהתאמה עם
הסגמנטים של הטורסו, כלומר הזרועות שמתחברים לכתפיים, והרגליים עם האגן.

באופן פונקציונאלי הםהסגמנט השני, האוראלי, כולל את שרירי הסנטר, לוע ועורף, כולל השרירים סביב לפה.
קשורים אלה באלה; כלומר שחרור השריון של הסנטר יכול ליצור ספסטיות בשרירי השפתיים ולהשפיע על רגשות

נלווים של בכי ורצון למצוץ. באותה מידה, שיחרור ה"גאג רפלקס" (רפלקס ההקאה, שרייך מאד האמין ביכולתו
לשחרר את שריון הסרעפת) יכול ליצור מוביליזציה בסגמנט האוראלי.

רייך מדגיש את חשיבות שיחרור המתח לאורך הציר האנכי, מלמעלה כלפי מטה.

מצבי הבעה רגשית של בכי, נשיכות זעם, צרחות, מציצה, עוויתות מסוגים שונים בסגמנט זה תלויים קודם כל
בתנועתיות החופשית של הסגמנט האוקולארי. שחרור על ידי רפלקס ההקאה, למשל, לא בהכרח ישחרר אימפולס
בכי אם  השריון בסגמנט האוקולארי לא שוחרר. גם אם שני הסגמנטים העליונים שוחררו, עדיין אם הסגמנט הצוארי
והחזי לא שוחררו, עדיין יהיה קשה לשחרר את אימפולס הבכי. הקושי בשיחרור רגשות נותן לנו תובנה לתוך עובדות

ביופיסיות חשובות:

לשריון יש מבנה סגמנטאלי, מעגלי, מסודר בראופן מאונך לחוט השדרה..1
הזרמים הפלסמאטים ואקסיטציות רגשיות שאנחנו מחיים זורמים באופן מקביל לאורך הגוף..2
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מאורגנת בסגמנטים בצורה שחוצה את זרימת האנרגיה. ברור, אם כן, שהפעימתיות האורגסטית פועלת רק רק
אחרי שכל טבעות השריון שוחררו. זה גם ברור שהתחושות בכל איבר בגוף יכולות להתמזג לתחושת טוטאליות רק

כשהפירכוס האורגסטי הראשון החל. אלה מקדימים את "התמוטטות"  השריון השרירי. הזרמים האורגונוטים
שפורצים בשחרור של כל טבעת שריון נוספת מוכיחים להיות עזרה בעבודת השחרור כולה. זה קורה כיוון שאנרגיית
הגוף ששוחררה, מתאמצת באופן ספונטאני לזרום לאורך הגוף.האנרגיה זורמת לכיווצים שעדיין לא פתורים, ונותנת

למטופל תחושות ברורות של "בלוק", תחושה שהיתה חלשה מאד או חסרה כל זמן שלא היתה כלל זרימה
פלסמטית.

התהליכים האלה מייצגים פונקציות ראשוניות של מערכת הפלסמה. הם לא רק עמוקים מכל שפה אנושית, אבל גם
מרכזיים לתפקוד אפרטוס החיים. אלה תיפקודים ראשוניים. בסידור הסגמנטאלי של השריון השרירי, אנחנו פוגשים

את התולעת באדם.

התנועות של "התולעת הטבעתית" נשלטים על ידי גלי אקסיטציה שזורמים מקצה הזנב לאורך ציר הגוף קדימה
לכיוון הראש. (קצת כמו מכפות הרגליים לראש, בדומה לקרקוע...). גלי האקסיטציה עוברים באופן תמידי מסגמנט

לסגמנט עד שמגיעים לצד הקדמי. בצד האחורי, תנועה גלית אחת עוקבת את השנייה בתהליך ההתקדמות.
בתולעת, הסגמנטים מתחלפים באופן ריתמי ומסודר בין כיווץ להתרחבות. בתולעת ובזוחלים, תפקיד ההתקדמות
קשור באופן בלתי נפרד עם עם התנועה הגלית הפלסמטית. המסקנה ההגיונית היא שאנרגיה ביולוגית מועברת

התנועה הכמו-גלית שלבתנועות הגליות האלה.  הנחה זו נתמכת על ידי תצפיות של תנועות פנימיות של ביונים.



האורגון הגופני היא איטית, ובקצב ובהבעה, לגמרי מקבילה לאקסיטציות הרגשיות שבתפקוד עונג, אותו אנחנו חווים
באופן סובייקטיבי ושאינו משתמע לשתי פנים באופן גלי.

באורגניזמים אנושיים משוריינים, אנרגיית האורגון קשורה בכיווץ כרוני של השרירים. האנרגיה לא מתחילה לזרום
באופן חופשי ברגע שהטבעת המשוריינת שוחררה. התגובה הראשונה היא של רעד, יחד עם תחושה של כמו

דקירות. באופן קליני, התגובה הזו מספרת לנו שהשריון מוותר על ההחזקה ושאנרגית אורגון משתחררת. תחושות
אמיתיות של גלי אקסיטציה פלסמטית נחויים רק כשכל הסגמנטים המשוריינים, כלומר חסימות שרירים באיזור

העיניים, פה, גרון, חזה, וסרעפת, שוחררו. כשמטלה זו "הושלמה" , פעימתיות דמויות גל נחוות באיזורים של הגוף
ששוחררו לכיוון הראש ולכיוון אברי המין. לא פעם בתגובה, הגוף מייצר השתריינות מחודשת.  כיווצים במערכת

השרירים העמוקה של הגרון, הוושט, טיקים סרעפתיים, וכו, מעידים על המאבק שמתנהל בין אימפולס הזרימה לבין
הבלוק של השריון. מכיוון שיותר אנרגיה השתחררה ממה שהמטופל יכול לפרוק; ומכיוון שכיווצים חוסמים את

הזרימה הפלסמאטית במקומות שונים בגוף, המטופל מפתח חרדה אקוטית.

תופעה זו מוכיחה את הניגוד בין עונג לחרדה.

בצומת זו רייך מזכיר את תופעת הכניעה. ברגע שהחסימות הראשונות הומסו, מפיעה יותר ויותר תנועה הבעתית
של "כניעה" יחד עם זרמים ותחושות אורגונוטיות.  יחד עם זאת, ההתגלות של מצב זה מעוכבת על ידי אותן חסימות

. בתוךבכוחשריון שעדיין לא הומסו. בדרך כלל זה נראה כאילו שהאורגניזם רצה להתגבר על החסימות המשוריינות

אחד הביטויים של רגשות שליליים שיכולים להופיע. (שנאה היא רקלשנאהכך ההבעה של כניעה ראשונית משתנה
כשתנועת הכניעה מעוכבת.) תהליך זה אופייני וראוי לתשומת לב מיוחדת.

כשלמשל, השריון של האזור האוראלי רוכך במידה מספקת כדי לשחרר אימפולס מודחק לבכי, אך כשהשריון
הצווארי והחזי עדיין לא טופל, נראה איך מערכת השרירים בחלק התחתון של הפנים מקבלת הבעה של רצון לבכי,
שלא מצליח. ההבעה של להיות על סף דמעות הופכת לעווית מלאת שנאה של אזור הפה והסנטר. זו הבעת ייאוש,

ותסכול. למעשה ניתן לסכם זאת כך:

ברגע שהתנועה שמביעה כניעה נתקלת בחסימה משוריינת, האימפולס להיכנע משתנה לזעם דסטרוקטיבי.

כשחושביםבצואר, ולשרירים של צידי הצואר.השלישי קשור למערכת השרירים העמוקההשריון של הסגמנט
הסגמנט הצווארי כולל גםעל ביטוי כעס או על בכי התפקיד הרגשי של השריון הצוארי ברור. הכיווץ הספסטי של

ולא ללסת, שהיא החלק התחתוןהצואריותמערכת השרירים של הלשון מחוברת למערכת העצמותאת הלשון.
של הפנים. זה מסביר למה כיווץ במערכת השרירים של הלשון קשורים באופן פונקצינאלי עם הלחץ על "תפוח אדם"
והכיווץ של מערכת השרירים בגרון. מתנועת תפוח אדם, ניתן לדעת מתי מטופל "בולע" אימפולס לכעוס או לבכות

באופן לא מודע.  מאד קשה לשנות את הדרך הזו של הדחקת רגשות. בזמן שניתן להשתמש בידיים להגיע לשרירים
השטחיים בצואר, זה לא אפשרי כשמדובר בשרירים העמוקים. הדרך הטובה ביותר להפחית את בליעת הרגשות,

היא על ידי ה"גאג רפלקס". (רפלקס ההקאה). ברפלקס זה, גל האקסיטציה בוושט הוא הפוך מגל האקסיטציה
שקורה בבליעה של דמעות או של כעס. אם הגאג רפלקס מתחיל לפעול ואפילו מגיע עד להקאה, הרגשות שהיו

מוחזקים בשרירי הצואר משתחררים.

הגאג רפלקס מלווה בהתרחבות של הסרעפת, על ידי התרוממות של הסרעפת והוצאת אוויר. עבודה על השריון
הצוארי באמצעות הגאג רפלקס גורם לשחרור הסגמנטים הרביעי והחמישי. אנחנו לא משחררים את הסגמנטים

הטבעתיים המשורינים באופן מכני וריגידי. אנחנו עובדים על מערכת חיים אינטגרטיבית, שבה כל התיפקוד
הפלסמטי מופרע על ידי טבעות שריון רוחביות. השחרור של הסגמנט המשוריין משחרר אנרגיה שמסייעת להניע את



הטבעות המשוריינות הגבוהה והנמוכה יותר, לכן אי אפשר לתאר באופן מדויק כל תהליך שמעורב בהמסת השריון
השרירי.

הסגמנט הרביעי – החזה.

עמדה של שאיפה כרונית, נשימהבא לידי ביטוי בהתרוממות של המבנה שמורכב מעצמות, משהו שנראה כמו
שעמדה של שאיפה, ללא נשיפה, הוא הכלי החשוב ביותר. אנחנו כבר יודעיםרדודה, ואי מוביליות של איזור החזה

לא רק כי הוא מייצג חלק משמעותי בשריון שלרגש.  שריון באיזור החזה גורלי באופן מיוחדכלבהדחקה של
האורגניזם באופן כללי, אבל גם כי לסימפטומים הביופאטים יש מאפיינים מסוכנים במיוחד באזור זה.

כל השרירים הרוחביים, שרירי החזה הגדולים (פקטוראלים), שרירי הכתפיים (דלטויד), וקבוצת השרירים על
עצמית או שליטה עצמית, של נאמנות עצמית, או  שלהעמדה של הכלהובין השכמות מעורבים בשריון של החזה.

שמירה עצמית, הם הביטויים המשמעותיים של שריון חזי.  הכתפיים שמשוכות אחורה מבטאות בדיוק את זה
–"החזקה אחורה". יחד עם עם השריון הצוארי, השריון החזי מיצג ביטוי של עקשנות מודחקת וקשיות עורף.

כשאיזור זה לא משוריין באופן כרוני, הביטוי שמובע על ידי התנועה של הסגמנט הרביעי הוא של זרימה חופשית של
רגשות. כשהוא משוריין, ההבעה היא של חוסר תנועה ושל אדישות.

ההתרחבות הכרונית של החזה באה יחד עם נטיה ללחץ דם גבוה, פלפיטציות וחרדה.  במקרים קיצוניים יש נטיה
להגדלה של שריר הלב. פגמים לבביים שונים נובעים באופן ישיר מהתרחבות זו או באופן לא ישיר מסינדרום

Pulmonaryהחרדה. emphysemaחללשלכרוניתהתרחבותשלישירהתוצאההיאהנשימה)דרכישל(מחלה
החזה. לדעת רייך גם רגישות לדלקת ריאות ולשחפת נעוצה במצב זה.

"כעס זועם", בכי מכל הלב, ייבוב וכמיהה בלי נסבלת הם רגשות שמקורם בסגמנט החזי. רגשות טבעיים אלה זרות

לאורגניזם משוריין. הוא רואה בבכי ביטוי ילדותי, לא גברי או חסר אופי, וגעגוע כנשי וסימן לחולשה.

רוב תנועות הביטוי הרגשיות של הזרועות קשורים לרגשות פלסמטיים שקשורים לאברי בית החזה. הזרועות הן
שלוחה של הסגמנט החזי. יכולת הביטוי של אומנים קשורה ליכולת משוחחרת שנובעת מבית החזה.

רייך מתייחס לאספקט תרבותי שקשור לנוקשות בבית החזה, הצוואר והראש, כשיש אידיאליזציה של עמדה של
אצילות, ריחוק וכו.

אצל מטופלים רבים נמצא בעיות שקשורות בשריון בבית החזה. לעיתים תחושה של "קשר" בבית החזה קשורה
בספסטיות בסרעפת, שקשורים בזעם ובחרדה שקשורה בו. לשיחרור "קשר" זה, לעיתים נכון ללחוץ על בית החזה

ובאותו זמן לבקש מהמטופל לצרוח. חסימה באברים פנימיים בחזה קשורה לחסימה של תנועות שמבטאות כמיהה,
reachingאוחיבוק out.שלרגשיתלהבעהמתחברתשהתנועהברגעאךמכניבביטוימוגבליםלאאלהמטופלים

רצון או כמיהה, החסימה נכנסת לפעולה. לפעמים החסימה הזו כל כך חזקה שהידיים ובעיקר קצות האצבעות
מאבדות את הטעינה האנרגטית שלהם, והופכות קרות ולחות. לעיתים אף כואבות.  פעמים רבות זה אימפולס

חניקה שמשוריין בשכמות ובידיים שאחראי לחסימה בזרימת דם בקצות האצבעות.

הרבה פעמים החיים של מטופלים כאלה נשלטים על ידי עכבות ביוזמה והפרעות בעבודה שנגרמות על ידי אי
היכולת שלהם להשתמש בידיים באופן חופשי. לעיתים השריון בחזה אצל נשים קשור בחוסר רגישות בפטמות.

הפרעות בסיפוק מיני וסלידה מהנקה הן תוצאה של שריון זה.

בין השכמות ישנם שני אזורים שריריים כואבים באיזור של שרירי הטרפז. השריון שלהם יוצר רושם של מרדנות
מודחקת ש, יחד עם הכתפיים המשוכות לאחרו, יכולים להראות כמו "אני לא!"



כשהחזה משוריין,שרירי הרוחב מגיבים ברגישות רבה לדיגדוג.  רגישות זו היא למעשה עליה ביופאטית של
אקסיטציה, ופוחתת כשהשריון מופחת. לעיתים רגישות זו מתפקדת כדרך למנוע מהחוץ לגעת.

רייך מתייחס להבעות אלה כביטוי למצבים ביופיסיים.  (לעומת אידאליזציה תרבותית שלהם...). משתדל לעשות
רדוקציה של עמדות אלה לזו של אורגניזם חי בעל שריון באיכות מסוימת.  (היה מסכים שמדען אחר יפרש את

הסקרנות שלו גם במונחים כאלה...).

רייך אומר שאי אפשר לחשוב על השגת פוטנציאל אורגסטי עד שהשריון החזי הוסר, ורגשות כמו זעם, געגועים וצער
כנה שוחררו. באופן בסיסי, התפקיד של כניעה קשור לתנועה פלסמטית בסגמנטים של החזה והצואר. גם אם היה
אפשרי להניע את סגמנט האגן באופן עצמאי, הראש היה זז באופן אוטומאטי קדימה במקום אחורה, מתוך הגנה

עיקשת, ברגע שתחושת העונג הקטנה ביותר היתה נחווית באגן.

השריון בחזה מהווה חלק מרכזי בשריון בכלל. באופן היסטורי, ניתן לחבר את זה לנקודת מפנה מאד משמעותית
בחיי הילד, כנראה באופן משמעותי לשלב שלפני התפתחות השריון האגני. (=פרה גניטאלי.) לא מפתיע, לכן,
שבמהלך המסת השריון החזי, מתעוררים לעיתים קרובות זכרונות של חוויות טראומטיות של טיפול לא ראוי,

תיסכולים באהבה ואכזבות מהדמויות המשמעותיות בגידול הילד.  רייך טוען שעצם ההיזכרות בחוויות טראומטיות
לא מרכזי בתרפיית אורגון. אין לזה משמעות, אלא אם זה מלווה ברגש תואם. הרגש שמבוטא תוך כדי התנועה
(לעומת התוכן-ע.ג.) הוא יותר ממספיק להבין את העוולות שנעשו למטופל, בניפרד מהעובדה שהזכרונות עולים

מעצמם כשהתרפיסט עובד באופן נכון. מה שעדיין נשאר לא ברור היא איך תפקידים של זכרונות לא מודעים יכולים
להיות תלויים בתנאים של אקסיטציה פלסמאטית, ואיך זכרונות יכולים להישמר בתוך מודעות פלסמטית.

, מבחינת תיפקוד, בלתי תלוימתחתיההסרעפת והאיברים שנמצאיםכולל אתהסגמנט החמישי – הסרעפת.

בסגמנט החזי. זה נוצר על יד העובדה שאפילו אחרי שהשריון החזי הוסר, וזעם ובכי באו לידי ביטוי, הבלוק
הסרעפתי נשאר לא מושפע. אפשר לראות את חוסר התנועה של הסרעפת דרך פלורוסקופ. גם אם נכון שבעיקבות

נשימה מאומצת הסרעפת יכולה לזוז טוב יותר מאשר לפני הסרת השריון החזי, עדיין, עד שהבלוק הסרעפתי
הופחת, אין פעימתיות סרעפתית ספונטאנית.

יש שני שלבים בהמסת הבלוק הסרעפתי:

בתהליך של שחרור השריון החזי, אנחנו גורמים למטופל לנשום באופן מודע ועמוק. דבר זה גורם לסרעפת לזוז
באופן יותר מתרחב, אך לא באופן ספונטאני. ברגע שהנשימה המאומצת נפסקת, התנועה של הסרעפת ויחד איתה

התנועה הנשימתית של הבית החזה גם נפסקת. אך אנחנו צריכים לזהות את התנועה ההבעתית מהשריון הסרעפתי
כדי ללוות את הצעד השני של פעימתיות דיאפרגמאית ספונטאנית. זה מאושש את העובדה שאמצעים מכניים לא
יכולים להפעיל תיפקודים רגשיים ביולוגיים. רק דרך התנועה האקספרסיבית הביולוגית ניתן להפחית את טבעת

השריון.

הסגמנט החמישי יוצר טבעת כיווץ שמגיעה בצד הקדמי מתחת לסטרנום (עצם החזה), ובצד האחורי מתחת
לצלעות עד לחוליות העשירית, אחת עשרה ושתיימעשרה האחוריות. מכיל את הסרעפת, בטן, מקלעת השמש,

וכולל את הלבלב, הכבד ושתי קבוצות שרירים שנמצאות לאורך החוליות הנמוכות של החזה.

הביטוי הגלוי של טבעת שריון זה היא עקמת, שבגללה המטפל יכול להכניס את היד בין הגב למיטה. הצלעות
הקדמיות נדחפות ובולטות קדימה. כיפוף קדימה קשה עד בלתי אפשרי. הסרעפת לא מובילית, וזזה מעט במקרה

אםנשיפה, כתנועה ספונטאנית, זרה לו.ישאף.של נשימה חזקה. אם נבקש מהמטופל לנשום – הוא תמיד
מתבקש לנשוף, דורש ממנו מאמץ. במקרים כאלה הגוף מתארגן באופן הפוך לזה שבנשיפה - הראש נע קדימה , או



ששרירי הסגמנט האוראלי מתכווצים. השכמות נמשכות אחורה והזרועות נצמדות לחלק העליון של הגוף. שרירי
האגן מתוחים והגב נקשת באופן ריגידי.

הבלוק הסרעפתי הוא המנגנון המרכזי באיזור זה, ו"הריסת" הבלוק היא אחת המטרות המרכזיות בטיפול.

זה דורש התגברות על קשיים רבים. המסר ההבעתי, גם אם המטופל לא מודע לו, הפוך מזה – האורגניזם מסרב
להרשות לסרעפת להתרחב ולהתכווץ באופן חופשי. אם הסגמנטים העליונים שוחררו במידה מספקת, זו רק שאלה
של זמן עד שהשריון הסרעפתי "יוותר".  למשל נשימה מאולצת בסגמנט החזי או עבודה חוזרת עם רפלקס ההקאה

יכולה לדחוף את האורגניזם לפעימתיות אורגסטית.  גם איריטציה של שרירי הכתפיים יכולה להשיג אפקט דומה.

באופן תיאורטי, ניתן להבין למה ההתנגדות לפעימתיות מלאה של הסרעפת כל כך חזקה – האורגניזם מגן על עצמו
כנגד תחושות עונג או חרדה שהניידות הסרעפתית תאפשר. אך הנחה זו היא יותר פסיכולוגיסטית. רייך טוען

שאנחנו לא מונעים על ידי גורמים רציונאליים, שכן הסבר זה מניח שהאורגניזם חושב או פועל באופן מכוון ורציונאלי,
בזמן שלמעשה האורגניזם החי פועל בהרמוניה עם הרגשות הפלסמאטיים, שתפקידם לספק את המתח והצרכים
הביולוגיים. אי אפשר לתרגם את שפת האורגניזם החי באופן ישיר לשפת מילים מודעת. זו נקודה חשובה, מכיוון
שהחשיבה הרציונאלית שעיצבה את הציויליזציה המכניסטית של האנושות יכולה לבטל את התובנה שלנו לתוך

שפת החיים הכה שונה של האורגניזם החי.

סגנון העבודה של רייך): מדובר במטופל עם תובנהקלינית. (הזדמנות עבורנו לפגוש את איכותרייך מביא דוגמא
אינטלקטואלית לתוך הטיפול האורגוני, שהצליח לשחרר חלק משמעותי מהשריון של חלק הגוף העליון, והתבקש
לעשות מאמץ לפתוח את השריון הסרעפתי. "היינו בהסכמה מלאה לגבי הסיטואציה. גם בדיבור על וגם ביישום,

בהתגייסות שלו למטרה, המטופל היה נחוש". אבל, ברגע שאיזה שהוא סדק התהווה בשריון הסרעפתי, הטורסו של
המטופל מהסרעפת לכיוון האגן החל להיטלטל בחוזקה לצדדים. זה היה מאד מבלבל, ודרש מאמץ להבין מה

התנועה הזו רצתה להביע.

בתנועה הצידית, החלק התחתון של הטורסו ביטא "לא".  כלומר היתה כאן תנועה אקספרסיבית.  באופן פסיכולוגי,
או יותר נכון מיסטי, אפשר להניח שמערכת הפלסמה , מעבר לשפת המילים, הביעה "לא" למטלה שהקורטקס

ושפת המילים אישרה. פירוש כזה לתהליך יהיה מזויף, ולא יקרב אותנו להבנה של האורגניזם החי ושפת ההבעה
שלו.  הבטן והאגן של המטופל הזה לא "התייעצו" לגבי המטלה שהוטלה על האורגניזם, וגם לא החליטו לסרב

להענות לה. התהליך שהיה מעורב כאן היה שונה, כזה שהיה יותר צמוד לשפה ההבעתית של החיים.

כמו שראינו כבר, התנועות הפלסמטיות של התולעת מכוונות לאורך ציר הגוף. כשגל אקסיטטורי אורגונומי מקדם את
הגוף של התולעת קדימה, אנחנו מקבלים רושם שהתולעת מונעת מתוך התכוונות. התנועות האקספרסיביות של

התולעת יכולות להיות מתורגמות למילים שבשפתנו פירושן "רוצה ל..", אמירת "כן" ל, וכו. אם עכשיו ניקח פינטצה
ונלחץ את התולעת איפה שהוא במרכז גופה, כך שהאקסיטציה האורגונוטית שלה תופרע על ידי חסימה, התנועה
המכוונת והאחידה של התקדמות, ויחד איתה ההבעה של "אני רוצה", ואמירת הכן, תפסיק לרגע לתפקד, ותוחלף
בתנועה אחרת, כלומר תנועה צידית של חלק גופה התחתון. הרושם המיידי שיושג על ידי תנועה זו היא ביטוי כאב,

או אמירת "לא, אני לא עושה את זה, לא יכול לסבול את זה". אנחנו מתייחסים כאן לרושם שלנו, כלומר פירוש
שאנחנו חווים באופן מיידי בזמן שמסתכלים על התולעת. אבל היינו פועלים בדיוק כמו התולעת אם מישהו היה

מהדק מלחציים סביב הטורסו שלנו – היינו נאבקים בדיוק עם אותן תנועות.

ההבנה של התהליך הזה לא אומרת שאנחנו מזדהים עם הסוביקטיבסטים שטוענים שאנחנו חווים רק מתוך
התחושות שלנו, ושתחושות אלה לא מתאימות למציאות . באופן בסיסי, כל מה שחי זהה באופן פונקציונאלי.

התגובות של התולעת לפינצטה זהות לאלה שלנו במצב דומה.  תגובות הכאב והמאמץ לסלק את הכאב זהות.
הזהות הפונקציונאלית בין אדם ותולעת מאפשרים לנו להתרשם באופן נכון, אובייקטיבי על ידי התנועות ההבעתיות



של התולעת הנאבקת. למעשה, הביטוי הגלוי של התולעת מגלה את מה שאנחנו חווים דרך הזדהות. אבל אנחנו לא
חשים באופן ישיר את הכאב של התולעת וקריאת ה"לא" שלה. אנחנו רק תופסים תנועה הבעתית ש, בכל תנאי,

תהיה זהה עם התנועה ההבעתית של מערכת הפלסמה שלנו בסיטואציה כואבת דומה.

מה שמשתמע מכך הוא שאנחנו מבינים את התנועה ההבעתית ואת ההבעה הרגשית של אורגניזם חי אחר על בסיס
זהות בין הרגשות שלנו לאלה של כל חי.

שקלטנואחריהפונקצינאלית של רגשות ביולוגיים.של שפת האורגניזמים החיים מתוך הזהותישירהיש לנו הבנה
את זה בשפת ההבעה הביולוגית, אנחנו מתרגמים את זה למילים: אנחנו מתרגמים את זה לשפת מילים מודעת.

ה"לא לא" של המטופל – כשזרם פלסמטי לא יכול זרום לאורך הגוף בגלל חסימות רוחביות, נוצרת תנועה צידית,
.שמתפרשת כ"לא" בשפת המילים

חזרה לדוגמא: התנועה הצידית של המטופל נעלמה כשהבלוק הסרעפתי הותר, וחזרה כשהוא חזר. לעובדה זו
חשיבות רבה בהבנת שפת הגוף. העמדה הכללית של המטופל לחיים גם היא היתה בעלת אופי נגטיבי.  "לא" היה

העמדה הבסיסית של הקרקטר שלו. למרות שנלחם באיפיון זה, לא הצליח להימלט ממנו (שזו המשמעות של
קרקטר...) ללא קשר לכמה רצה באופן מודע ואינטלקטואלי לאמר "כן", להיות חיובי, הקרקטר ממשיך לבטא "לא".
לגבי תנועת "לא", גם התפקידים ההיסטוריים והביופיסיולוגיים של ה"לא" הזה היו קלים להבנה. כמו הרבה ילדים

בתקופה זו, הוא קיבל באופן קבוע חוקנים על ידי אימו הקומפולסיבית. כמו ילדים אחרים, גם הוא נכנע לפשע זה עם
אימה וזעם פנימי. כדי להפחית את שצף הזעם שלו, וכדי להיות יכול לשאת את הפלישה על ידי אימו, הוא "הכיל" את

עצמו, כיווץ את ריצפת האגן, שיטח את הנשימה שלו, ופיתח עמדה גופנית כללית של "לא-לא" (שכידוע אופיינית
לקרקטר מזוכיסטי. ע.ג.). כל דבר חי אצלו רצה, אבל לא קיבל רשות, לצעוק "לא לא" לפלישה זו, כשהתוצאה היתה
שיצא  מחוויה זו מבוהל באופן קבוע.  מאותו רגע והלאה ההבעה הגלויה של מערכת החיים שלו היתה באופן בסיסי
שלילה של כל דבר וכל אחד. ולמרות ששלילה זו ייצגה סימפטום אקוטי, זה היה, באותו זמן, ביטוי של הגנה חזקה
שבמקור היתה רציונאלית ומוצדקת. אבל הגנה זו, שהיתה עם מניע הגיוני בתחילה, קיבלה צורה של שריון כרוני,

שנעל כל דבר.

חוויות ילדות יכולות להשפיע רק כל עוד הן מעוגנות בשריון נוקשה שממשיך לפעול בהווה. במקרה של מטופל זה,
ה"לא" המקורי הפך במשך השנים ל"לא" ניורוטי ולא רצינאלי. כלומר הוטבע בשריון קרקטרולוגי שאחראי להמשיך
ולבטא ביטוי. הביטוי של ה"לא" נעלם עם שיחרור השריון בטיפול, באותה מידה המאורע היסטורי , הפגיעה על ידי

האם , איבד את המשמעות הפתולוגית שלו.

מנקודת מבט של פסיכולוגיית מעמקים, ניתן לאמר שבמטופל זה האפקט ההגנתי, של אמירת "לא" הוטבע בו.
מהפרספקטיבה של הליבה הביולוגית לא מדובר בהטבעה אלא בחוסר האפשרות של האורגניזם לאמר "כן". עמדה

חיובית, מאשרת בחיים אפשרית רק כשהאורגניזם מתפקד כיחידה אחת, כשהאקסיטציה הפלסמאטית, יחד עם
הרגשות שקשורים לאקסיטציה זו, יכולים לעבור דרך כל האיברים ורקמות בלי מכשולים; כשהתנועות ההבעתיות של

הפלסמה יכולות לזרום באופן חופשי.

ברגע שאפילו סגמנט משוריין אחד חוסם את הפונקציה הזו, התנועה ההבעתית של אישור מופרעת.ילדים קטנים לא
יכולים להיות שקועים באופן מלא במשחקים שלהם, מתבגרים להיות שקועים בלימודים שלהם, מבוגרים מתפקדים

כמו מכונית עם המעצור מורם...מבחוץ זה יכול להיראות כאילו מישהו עצלן או בלי יכולות...

האדם החסום מרגיש בעצמו כאילו הוא כשלון, בלי קשר לכמה חזק ינסה. התהליך יכול להיות מתורגם לשפה של
האורגניזם החי – האורגניזם תמיד מתחיל מתיפקוד בדרך הביולוגית הנכונה, על ידי זרימה חופשית ונותנת. אך



במעבר של האסיטציה האורגונית דרך האורגניזם, התיפקוד מואט וההבעה של "אני נהנה מעשיה" מתורגמת ל"אני
לא!" אי "אני לא רוצה" אוטומאטי. האורגניזם עצמו לא אחראי לחוסר התיפקוד שלו.

התנועותאתלשחררשיכולנוברגעהעליונים,בסגמנטיםהחמישי.בסגמנטלדוןחוזררייךשנייה).פיסקה,385(עמ.
ההבעתיות מתוך השריון, הביטוי יכול היה להיות מאד גלוי. (עיניים עצובות, לסתות הדוקות שמבטאות כעס,
וכו).כשעובדים עם ארבעת הסגמנטים העליונים שפת הגוף יכולה בקלות להיתרגם לשפת מילים והתנועה

ההבעתית מובנת באופן מיידי.  כשעובדים עם הסגמנט הסרעפתי, הסיטואציה מורכבת יותר – כשהשריון בסגמנט
הסרעפתי משוחרר, אנחנו כבר לא בעמדה של לשחרר את שפת התנועה לשפת המילים.  כששיחררנו את השריון

הסרעפתי, אנחנו נכנסים לעומק תיפקודי אחר: באיזו מידה החיה האנושית קשורה לעולם החי הפרימיטיבי
ולתיפקוד קוסמי של האורגון?

אנחנו מצליחים לשחרר את הסגמנט הסרעפתי מהשריון שלו על ידי כך שהמטופל משחרר שוב ושוב את רפלקס
ההקאה, תוך כדי עידודו להמשיך בזמן זה, לנשום ולנשוף בחוזקה. בסופו של דבר פעילויות אלה משחררות את

הסגמנט הסרעפתי.  זה אפשרי רק אחרי שהסגמנטים העליונים יותר שוחררו קודם לכן.

ברגע שהסרעפת מתרחבת ומתכווצת באופן חופשי, כלומר הנשימה מתפקדת באופן מלא וספונטני, הטורסו שואף,
עם כל נשיפה, להתקפל כלפי מעלה מאזור הבטן העליונה. האיזור הצוארי שואף קדימה לכיוון האגן. החלק האמצעי
העליון של הבטן נמשך פנימה. זו למעשה הפעם הראשונה שהגוף פועל בדפוס של הרפלקס האורגסטי, אם כי האגן

עדיין איננו משוחרר.ההתכופפות קדימה של הטורסו מלווה בתנועה אחורה של הראש, שמבטאת כניעה.

הקושי מתחיל עם תנועת הפירכוסים של הרפלקס האורגסטי,  שלא יכולים להיות מתורגמים לשפת מילים. יש ודאי
סיבה מיוחדת לקושי זה, ורייך מבקש שנתאזר בסבלנות כיוון שהוא עצמו הקדיש עשור בחקר התופעה שעליה ידבר.
יש קושי לתרגם רפלקס אורגסטי למונחים אנושיים. לא היה מוכן לקבל שדוקא בספירה המרכזית הזו ההבעה היא

היא גם הבעתית וגם בעלת משמעות. גםעדיין ההבעה של כניעה שמופיעה ברפלקס האורגסטישום דבר.של
הפירכוסים האורגסטיים הם בעלי משמעות עמוקה.  תנועה הבעתית ללא ביטוי רגשי נראתה לרייך אבסורדית.

הקאה מייצגת גישה אחת לבעיה זו, כיוון שהמטופל מקיא לעיתים קרובות כשהשריון הסרעפתי משוחרר. כמו שיש
קושי בבכי, כך יש קושי בהקאה. ניתן להבין תופעה זו במונחים של ביופיסיקה. יחד עם טבעות השריון שמעליו,

הבלוק הסרעפתי מונע מהגל הכמו - פריסטלטי של אנרגיית הגוף לכיוון מעלה מהבטן לכיוון הפה. באותה מידה,
ה"קשר" בחזה והבליעה, יחד עם כיוון שרירי העיניים, מונעים בכי. הרבה פעמים בבלוק סרעפתי, יחד עם קושי

להקיא יש בחילה. אפשר לאמר שתלונות על בטן עצבנית הן תוצאה ישירה של שריון באיזור זה.

הקאה היאי תנועה ביולוגית הבעתית שהתפקיד שלה היא בדיוק מה שהיא מבטאת – הוצאה פירכוסית של תכני
הגוף. היא מבוססת על תנועה פריסטלטית של הבטן והוושט בכיוון הפוך לתיפקוד הנורמלי , כלומר לכיוון הפה.

הרפלקס האורגסטי משחרר את השריון של הסגמנט הסרעפתי באופן קיצוני ומהיר. הקאה מלווה בפירכוסים של
הטרנק, התקפלות מהירה של מרכז הבטן, כשהצואר והאגן מיטלטלים קדימה. ילדים קטנים משלשלים תוך כדי

הקאה. במונחים אנרגטיים, גלי אקסיטציה חזקים עוברים ממרכז הגוף למעלה לכיוון הפה ולמטה לכיוון פי הטבעת.

באופן פיסיוביולוגי , לא רגשי, התנועה שמתרחשת בגוף בזמן הקאה זהה לזו שברפלקס האורגסטי. במצב כזה גל
אקסיטציה מתפשט כלפי מעלה מאיזור הסרעפת לכיוון הראש וכלפי מטה לכיוון אברי המין. זה בתנאי שהסגמנטים

העליונים שוחררו.

הסגמנטים.שקל לשיחרור יותר משארהסגמנט הששי הוא הסגמנט הביטני,



לסגמנט השביעי, הסגמנט האגני. השריון של האגן מורכב לרוב מכלאחרי שסגמנט זה שוחרר, מגיעים
השרירים באגן. כל האגן שאוב אחורה. השריר הבטני שמעל כואב, כנל לגבי השרירים שמתחת, בירך. שריר פי
הטבעת מכווץ, כך שפי הטבעת עצמו משוך כלפי מעלה. האגן כביכול "מת" וחסר הבעה.  חוסר הבעה זה זה
הוא הביטוי של א-מיניות. באופן רגשי, אין תחושות או אקסיטציות. מצד שני, הסימפטומים ברורים – עצירות,

לומבגו, גידולים ברקטום, דלקות בשחלות, פוליפים ברחם, גידולים שפירים או ממאירים. שלפוחית שתן
עצבנית, גירוי בנרתיק או בפין, ורגישות יתר בשופכה. פטריות וגינאליות. אצל גברים מוצאים אין אונות, קושי

בזיקפה, או פליטה מוקדמת. אצל נשים – חוסר תחושה בנרתיק או כיווץ שרירי הנרתיק (וגיניסמוס).

ישנה חרדה אגנית ספציפית וזעם אגני. השריון באגן זהה לשריון בכתפיים, בכך שמחזיק בתוכו אימפולסים של זעם
כמו גם של חרדה. אימפוטנטיות אורגסטית מייצרת אימפולס מישני להגיע לסיפוק מיני בכוח. בלי קשר לעקרון העונג

שהאימפולס המיני של אקט האהבה אמור להיות מלווה בו, התוצאה היא הכל חוץ מעונג – מכיוון שהשריון לא
מאפשר התפתחות תנועה לא רצונית, כלומר לא מאפשר לפירכוסים לעבור דרך הסגמנט הזה, תחושת העונג

מוחלפות באימפולסים של זעם. התוצאה היא תחושה מענה של "צורך לסיים את זה", שלמעשה מתורגם לסדיזם.
באגן, כמו בכל מקום אחר בגוף החי, עונג מעוכב הופך לזעם, וזעם מעוכב הופך לספסמה שרירית.  בלי קשר לכמה

האגן שוחרר, תחושות עונג לא יופיעו באגן כל זמן שהזעם לא שוחרר משרירי האגן.

באגן, כמו בכל סגמנט משוריין אחר, יש ביטויי טינה שבאים לידי ביטוי בתנועות אגן קדימה חזקות.  ההבעה הגלויה
של תנועה זו מאד ברור – מעבר לביטוי זעם, גם טינה מאד גלויה – טינה כלפי האגן, כלפי האקט המיני ובעיקר כלפי
הפרטנר. על בסיס נסיון קליני רחב, טוען שרק במעט מקרים אהבה היא שמחבר פרטנרים באקט המיני. רגשות של
זעם, שנאה, סדיזם, כולם הופכים לחלק ממה שבמקור היה אקט של אהבה בחברה המודרנית. לא מתייחס לזנות,

אלא לביטוי כל כך שכיח של יחסי אהבה, שזעם וטינה הפכו את התנועה האקספרסיבית של אהבה למשהו אחר.
מתייחס לביטוי הוולגארי "פאק"...


