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"I write because I don't know what I think 

 until I read what I say"  

 

Flannery O'connor    

 

 

 

 

מושג מה עומד להיות המשפט הבא. בלי  לי בכתיבה אינטואיטיבית היד כותבת כמו מאליה, ואין 

 לעצור, בלי לתכנן, בלי למחוק, בלי לתקן. כל מה שעולה מונח על הדף, ללא צנזורה.  

 

אפשר, תוך כדי, לדמיין שטף וזרימה, לחשוב על כתיבה מהבטן ולא מהראש, או לדמיין שזו  

 העט כותבת ולא אני. 

 

צפויים לעלות מתוכי ולהיכתב. אני מאפשרת כשאני כותבת כך, אני מאפשרת לדברים בלתי  

מודע ואני מתבוננת   -לעצמי להיות מופתעת מהכתוב, להיות מופתעת מעצמי. דימויים עולים מהלא

בהם, חוקרת אותם, כותבת אותם והכתיבה מושכת איתה עוד ועוד דימויים כמו מין שרשרת של  

 קוסמים.

 

פנימיים, לא מודעים, ש"עובדים בחושך" )כמו בסיפור הסנדלר הגמדים באגדות מסמלים כוחות  

הידוע, בו הגמדים באו להכין עבורו נעליים כאשר ישן(, והכתיבה האינטואיטיבית כמו נכתבת על  

 הם עובדים בחושך, ופעולתם מציירת מילים על הנייר. ידי הגמדים הפנימיים האלה.

 

ת של הגמדים. אם לא אפריע לתהליך הכתיבה כדאי וצריך לזכור לא להפריע לעבודתם הלילי

שמוליך את עצמו ומיילד את עצמו מתוך מקום עמוק בתוכי, אגיע אולי למקומות   ,האינטואיטיבית

 נפלאים. 

 

אותי והוביל  שלי  לכתיבה  חדר  אינטואיטיבי  למקומות    משהו  מגיעים  יוצאים  "אם  הספר  אל 

הברזל של הכתיבה האינטואיטיבית הוא נפלאים" של דר' סוס... לא מוחקת. כי אחד מחוקי  

שאסור למחוק. מה פתאום עלה לי טקסט עכשיו. תכף אלך לקרוא אותו שוב, ואולי אבין מה  

 . לכתיבה ככה שנדחף לירצה לומר לי כ
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מטרתה של הכתיבה האינטואיטיבית היא להעלות את דרגות החופש הפנימיות. כדי להגדיל את  
כולנו למדנו איך לכתוב "נכון": החופש הפנימי, כדאי להגמיש את הדפוסים שרכשנו במשך שנים.  

כך לקראת הבגרויות, ואז באוניברסיטה ובלימודים גבוהים אחרים, וכשכותבים  -בבית הספר, ואחר
או כל דבר אחר בעבודה: למדנו לתכנן את הכתיבה, לחשוב מראש מה אנחנו רוצים לומר,   דו"חות

 להכין ראשי פרקים, לסדר אותם באופן הגיוני, להתחיל בהתחלה ולסיים בסוף...
 

את הכתיבה המסודרת, ההגיונית, התקשורתית, הספרותית   מחליפההכתיבה האינטואיטיבית לא  
יצירתיות להיכנס, לתת   ליותר  היא באה לאוורר אותה. להפיח בה חיים. לאפשר  או האקדמית, 
לקולות פנימיים חבויים לעלות ולהישמע, לאפשר לעצמנו לדבר עם הקולות האלה, להפתיע את 

 התנסות בכתיבה אינטואיטיבית באופן קבוע.  מומלץ ל כדי שזה יקרה,עצמינו ואולי גם אחרים. 
 

שטף, גמישות   תכונות של החשיבה:  3בספרות המקצועית, אחת מהגדרות המושג "יצירתיות" מונה  
בודקת אם הרעיונות האלה באים    גמישות מתייחס לכמות הרעיונות היצירתיים, ה   שטףה   . ומקוריות

 טוב, אנחנו יודעים מהי מקוריות. –  מקוריות ממגוון של תחומים ומכמה נקודות מבט, וה 
 

הכתיבה האינטואיטיבית "מתכתבת" עם כל שלוש התכונות האלה. חוקי הכתיבה האינטואיטיבית 
לכתוב כל דבר   מבקשים להעצים את שטף הרעיונות ואת שטף הכתיבה של רעיונות אלה; ההנחיה

שעולה על דעתנו מיועדת לאפשר מעבר רך מנושא לנושא ומתחום לתחום, ומגמישה את שרירי  
עצם   ולהיכתב,  לעלות  מפתיעים  לרעיונות  שמאפשר  ומדפוסים,  מכבלים  והשחרור  המחשבה; 

מפגש עם רעיון מקורי שעלה עכשיו מתוכנו, ואין לנו מושג    םמשמע  ,האפשרות להפתיע את עצמנו
פה הוא הגיע, לא ראינו את זה בא, לא חשבנו על כך קודם, אנחנו לא זוכרים שראינו או שמענו  מאי

 וכך נוצרת האפשרות של מקוריות בתוך הכתיבה.  אותו ממישהו אחר...
 

בדרך לשחרור הזה נפגוש הרבה ביקורת עצמית, שיפוטיות, אולי אפילו רגשי אשמה, מחשבות שכך 
"צריך". לא  וכך  "נכון",  טיפשית    לא  לנו  להיראות  עלולה  היא  ומשוחררת  חופשית  כשהכתיבה 

חדש:   מסוג  ביקרות  לעיתים  עולה  משתחרר,  זה  וכשגם  הצלחתי"וסתמית,  כתיבה   לא  לכתוב 
פיתוח  אינטואיטיבית".   היא  בה  שההצלחה  בפעילות  גם  "להצליח",  מהצורך  להיפרד  קשה  כמה 

כלומר, הכתיבה האינטואיטיבית כמה דקות(.  היכולת להפסיק לעסוק  בשאלות של הצלחה )לפחות ל
, עם המבקר הפנימי שלנו, ואנו נאלצים להתמודד איתו  – רבה  לעיתים בעוצמה    – מפגישה אותנו  

 להתנגד לו, להתווכח איתו, לדבר איתו... 
 

אם נתרגל כתיבה שהיא אינטואיטיבית בלבד, כזו שפורמת את כל החוקים, נעה מנושא לנושא,  ואז,  
לא שועה לתוכחות המעצבנות  מעוררת ומעודדת גלים של אסוציאציות, מקבלת כל דבר שעולה,  

 כמה דברים:ומגדילה את חוויית הזרימה הפנימית, אם נצליח לעשות זאת, יקרו  של המבקר הפנימי  
 
 

תלך ותשתחרר, המחשבות יזרמו אל הדף, ובכל פעם נפגוש את עצמנו באופן עמוק  הכתיבה   •
 ומשמעותי יותר.

 

  , הכתיבה  תוך מעשהב  גדלותדרגות החופש שהביקורת העצמית שלנו תתרכך ותפחת, וכך   •
 תגדלנה לאט לאט גם בתחומים אחרים של החיים. 

 
 

כתיבה   • בעת  גם  ויעלו  יצופו  אינטואיטיביים  של  רעיונות  התגמשות  נחווה  "מסודרת", 
החשיבה, שטף רעיונות זורם יותר, ורעיונות "מוזרים" ו"שונים" לא יידחו על ידינו על הסף 

שלהם וכך לגלות בתוך עצמנו אוצרות של יצירתיות    והמקוריות  ונוכל לבחון את המיוחדות
   ומקוריות.
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באופן מוזר ושאולי נראה פרדוקסלי, הדבר שמגדיל יותר מכל את חוויית החופש בכתיבה, ועכשיו, 
נוקשה.   ואולי אפילו  ברורה,  ומאפשר הוא מסגרת  עוטף  מיכל  לנו  תיצור  במידה  נוקשה  מסגרת 

וטיפים  הוראות    ,האישית, והמסגרת הזו נוצרת מתוך היענות לשורה של חוקים  לשחרור של הכתיבה 
 לו תובעניים. והנה הם לפניכם: מגבילים ואפי

 
 
 
 

 לא לנסות למצוא מראש רעיונות לכתיבה, לתת להם להופיע במהלך הכתיבה עצמה.  .1
 

קשה לנו לכתוב בלי לתכנן. להיזרק על הדף עם משהו שעולה לי ממש כרגע. מבלי להמשיך 
לגבי מה   פנימי מתמשך  דיאלוג  לכן, או להעלות על הכתב  את מה שהעסיק אותי קודם 
שמציק לי, אלא לתת לעצמי לראות מה יעלה. להתרחק מעצמי למקום אחר לגמרי, לא  

מקרב אותי בחזרה לעצמי באופנים אחרים מאלה  ידוע ולא מוכר, שבאופן מוזר דווקא  
שאני רגילה אליהם.  אז אם מצאתם את עצמכם מצפים לכתיבה האינטואיטיבית היומית  

דווקא אל תכתבו עליו. הזיזו אותו    –כדי לכתוב סופסוף על הדבר הזה שדופק לכם בראש  
 הצידה, ותראו מה יבוא. 

 

  לא באה מהראש אלא מהיד או מהעט.לנסות לכתוב בלי לחשוב, כך שהכתיבה כאילו  .2
 

תפקוד   היא  הכתיבה  לחשוב.  בלי  לכתוב  אפשר  אי  הרי  כי  מוזרה,  היא  הזו  ההנחיה 
קוגניטיבי מורכב שכרוך בקואורדינציה לא פשוטה בין היד, לבין העין והחשיבה וכמובן  
שהיא באה מהראש. ההנחיה הזו מציעה לנו לדמיין משהו לא הגיוני, ובכך היא מעבירה  

ורצ בכתיבה הזו;    אי הגיוןוי וצריך להרשות לעצמינו  לנפש שני מסרים: האחד, שמותר 
 נדמייןיש כאן רמז ראשוני לתפקיד החשוב של הדמיון בכתיבה האינטואיטיבית.    –והשני  

שלא אנחנו כותבים, אלא היד או העט כותבים מעצמם, וזה  יפתח פתח גם לקולות פנימיים  
כאילו הם נחווה אותם  )קולות שאולי  לא שלנו, "זה לא אני    נוספים להשמיע את קולם 

ודימויים   ועוד תמונות  לעוד  ויאפשר  ערוץ מיידי אל הדמיון  ייצור  וגם  זה"(,  כתבתי את 
 לעלות מתוכו ולהישפך אל הדף.

 
 

 . ויתור על שליטה .3
 

כדי לאפשר לכתיבה להיות חופשית ואינטואיטיבית, יש צורך בוויתור מסוים על שליטה.  
שליטה, אלא רק על ויתור מסוים על שליטה מוחלטת.  בדן  וחשוב להדגיש, שלא מדובר על א

כשמבינים שלא מדובר באובדן שליטה, זה פחות מפחיד. ועדיין, זה לא פשוט. כל כך חשוב  
לנו לשלוט במה שקורה לנו. השילוב בין חוקים נוקשים לבין חופש גדול ככל הניתן בתוך  

עוד  על השליטה".  בוויתור  "לשלוט  לנו  אמירה פרדוקסלית, כמו    המסגרת מנסה לאפשר 
 רבות מהאמירות כאן.  
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 .לא לבקר את הכתוב ולא לנסות בשעת הכתיבה למצוא בה הגיון .4

 
מוגדרים לשים על הדף כל דבר שעולה מבפנים, בלי שום צנזורה. לכתוב ללא חוקי כתיבה 

מותר לכתוב שטויות,  מראש, אלא לתת לחוקים להיווצר מעצמם תוך כדי מהלך הכתיבה.  
 להיראות טיפשי, לכתוב בלי הגיון. 

ל להיכנס  אותנו  מזמינה  הזו  ההנחיה  השליטה,  על  הוויתור  עם  שונה  יחד  נפשית  עמדה 
לוות  לחדר,  מחוץ  הפנימי  המבקר  את  להשאיר  בצד,  הביקורת  את  לשים  על  מהרגיל:  ר 

 ההיגיון והחוקים שאנחנו רגילים אליהם. קל להגיד וקשה לעשות. 
הנטייה לחפש היגיון ולהיכנע לביקורת עצמית היא כל כך חזקה ומושרשת )ולפעמים אפילו  
ממש מסרסת( וזו אחת הסיבה המרכזיות לחשיבות של היענות לחוקים הטכניים הבאים  

וכך להקל על הכניסה לעמדה הנפשית    ברשימה, שמטרתם לאלץ אותנו להתעלם מהביקורת
 המאפשרת, המקבלת, הסלחנית שהכתיבה האינטואיטיבית זקוקה לה. 

 
 
 

 . לקצוב זמן קבוע לכתיבה .5
 

הזמן הקצוב יוצר את המסגרת של הכתיבה. כדאי לקבוע שעה קבועה ביום בה כותבים, 
דקות, ולהעלות את    10ואולי גם מקום קבוע בו מתיישבים לכתוב. מומלץ להקציב לפחות  

הזמן.   עם  בהדרגה  הקצוב  של  הזמן  יותר  גדול  שחרור  מאפשר  יותר  ממושך  קצוב  זמן 
ן שעון מעורר שיסמן את סיום פרק הזמן שנקצב. אני ממליצה לכוו   הכתיבה וגם העמקה. 

כך אפשר לשקוע לגמרי בתוך הכתיבה, מבלי להציץ לשעון ולפצל את הקשב בין הכתיבה  
לבין ההשגחה על התקדמות הזמן. כשהמנגינה של השעון מפתיעה אותנו, זה אומר שבאמת 

דיברנו על כך שזה שקענו לגמרי בתוך הכתיבה ושכחנו באותו זמן מכל דבר אחר )ועוד לא  
 גם סוג של מדיטציה(.

 
 

 ללא הפסקות. ,לכתוב ברצף מבלי לעצור .6
 

  . לכתוב  לכתוב  זו למעשה ההנחיה החשובה מכולן. לא לעצור, לא לעצור, לא לעצור. לכתוב
 אפשר גם להתמקד, תוך כדי הכתיבה, בתחושה של זרימה.  בלי הפסקה. 

אם אין לי מה לכתוב, אכתוב "אין לי מה לכתוב אין לי מה לכתוב אין לי מה לכתוב".  
אפשר להמשיך מכאן ל"מתי ייגמר כבר התרגיל הזה כמה זמן הוא נמשך, נמאס, די, בשביל  

ה, שמתישהו עולים דברים אחרים. מה זה טוב, כואבת לי היד" ועוד כנה וכנה. הניסיון מרא 
העיקר הוא לא להפסיק את עצם פעולת הכתיבה. היד ממשיכה לנוע על הדף ולצייר עליה  
אותיות ומילים. לפעמים "אין לי מה לכתוב" בדיוק כשמשהו חשוב או מעניין במיוחד עומד  

ולהתגל הנייר  גבי  על  עצמו  את  לפרוש  לו  אאפשר  אפסיק,  לא  ואם  מבפנים,  ות.  להגיח 
של הכתיבה. ככל שנכתוב    שטףההנחיה הזו היא גם זו שמזמינה ומעוררת יותר מכולן את ה

 יותר מבלי לעצור, כך נכתוב יותר. 
 
 
 

  .לא להשתהות במהלך הכתיבה כדי לקרוא מה כתבת עד כה .7
 

זה עולה כמובן מתוך ההנחיה הקודמת, אם לא עצרים גם לא קוראים את מה שכתבנו עד  
כה, אבל אנחנו כל כך רגילים לעצור, לחזור אחורה ולקרוא הכל מההתחלה, שזה מצדיק 

 הנחיה בפני עצמה. 
 
 
 
 
 
 



 ריבה פרי   כתיבה אינטואיטיבית מיטיבה

6 
 

 
 
 
 

 לא למחוק ולא לתקן את הכתוב.  .8
 

גם זה הרגל עיקש. אפשר למחוק ולתקן גם בלי לעצור את הכתיבה, ואנחנו כל כך רגילים  
לעשות את זה, שזה מרגיש כמו חלק אינטגרלי מהזרימה הטבעית של הכתיבה. אז זהו,  
לביקורת   שמצייתות  פעולות  אלו  מזה:  ויותר  בזרימה,  פוגמים  ותיקון  מחיקה  שלא. 

ההחלט בנו.  שטבועה  הפנימית  כתיב; העצמית  שגיאות  לא  אפילו  דבר,  למחוק  שלא  ה 
הופכות כאן למרד    ,לעניין""ווהתעלמות מההרגל העמוק לכתוב "נכון", "יפה", "מסודר"  

קטן במבקר הפנימי. הוא מדבר ואנחנו מתעלמים ממנו, הוא מורה לנו לתקן והעט ממשיכה  
טעויות, לשגיאות,  לתת ל מותר    נולדת בתוכנו:  לשעוט על גבי הנייר ורשות פנימית חדשה 

למוזרויות, לדברים מביכים או לחוסר הגיון להישאר על הדף )שחור על גבי לבן!( ולסלוח  
 לעצמינו על כך.  

 

 

 להתנתק מציפיות לגבי הכתוב, כי הן מגבילות את הכתיבה.  .9
 

ועוד   אנחנו רגילים לצפות שהכתיבה שלנו תהיה יפה, מרשימה, מעניינת, טובה, הגיונית, 
וכה מצפים  כהנה  אנחנו  האלה,  הרגילים  לדברים  לצפות  שהפסקנו  אחרי  ציפיות.  נה 

שהכתיבה תהיה אינטואיטיבית דיה, חופשית יותר, ושתפתיע אותנו בכל פעם. מילא, אם 
הציפיות האלה גורמות לאכזבה אחרי תום הכתיבה, הבעיה היא כשהן מלוות את הכתיבה  

דקות    10. לתרגל את זה למשך  נפשי עמוק  להתנתק מציפיות זה תרגולופוגעות בחופש שלה.  
 של כתיבה הופך את התרגול הזה לנגיש יותר. 

 
 

 
 מהכתוב.  יםלהיות מופתע  לתת לעצמינו .10

 
בהמשך לוויתור על הציפיות מהסעיף הקודם, גם כאן יש הזמנה לעמדה נפשית מאפשרת 
ומקבלת. הרשות לכתוב הכל מאפשרת הפתעות, מאפשרת להרגיש כאילו לא אני כתבתי את  
מה שנוצר כאן על הנייר. ויחד עם זאת, שוב דרושה עמדה נפשית שנדמית פרדוקסלית: כדי  

מ על  לוותר  עלי  מופתעת,  דבר להיות  לכל  ולתת  רפויה,  להיות  שליטה,  של  מסוימת  ידה 
לא   כשזה  מאוכזבת  ולהיות  להפתעות  דרוכה  ציפייה  מתוך  לכתוב  לא  גם  אבל  לעלות; 

 קורה...  
בכל מקרה, ההפתעות הן המתנות הגדולות של הכתיבה אינטואיטיבית. הן שוות את כל  

 המאמץ. 
 

 

 

מה  הן  כםלדבר בשם עצמן, הן יודעות טוב יותר מ יםכותב םלדמויות עליהן את נות .11
 רוצות לומר. 

 
אם עולות דמויות בכתיבה, זו הזדמנות פז להקשיב להן. זו הקשבה עמוקה לעולם הפנימי,  
שאולי מעולם לא התפנינו לעשות. ההנחיה הזו מניחה, שיש בתוכנו חלקים נפשיים שהם לא 

אליה. ההיענות להנחיה הזו משמעה, שאיני יודעת  בדיוק "אני" שאני מכירה, זו שאני רגילה  
יות האלה, ואיני יודעת מראש מה אני הולכת לכתוב בשמן. כמו שכבר ומראש מי הן הדמ 

מעצמה. אם איענה להנחיה הזו, אזכה להכיר חלקים    שלהןאמרנו, היד כותבת את הקולות  
 נוספים ונסתרים בתוכי. הפתעות, אוצרות ויצירתיות, כבר אמרנו. 

  



 ריבה פרי   כתיבה אינטואיטיבית מיטיבה

7 
 

 
 
 

אם מרגישים שגירויים חיצוניים מפריעים לכתיבה אפשר להכניס גם אותם לתוך   .12
 הכתיבה. 

 

לנו "להתניע" את   יזום שיעזור  גירוי  יכול לשרת את הכתיבה. לפעמים זה יהיה  גירוי  כל 
גירויים   אלו  ולפעמים  אינטואיטיבית(;  לכתיבה  ייעודיים  תרגילים  )למשל,  הכתיבה 

למנוע מהם כניסה לתודעה שלנו. אפשר להתייחס אליהם כאל הפרעה  סביבתיים שאי אפשר  
הלאה   הכתיבה  את  שזורק  למשהו  אותם  להפוך  גם  ואפשר  לכתוב,  להפסיק  סיבה  וכאל 
למקום חדש ובלתי צפוי, ובכך מפגיש אותנו שוב עם ההתכוונות לוותר על שליטה מוחלטת,  

מגדיל את דרגות החופש הפנימיות   !(מעודד אותנו לגמישות בכתיבה, ובאופן פרדוקסלי )שוב
שלנו. לקפל לתוך הכתיבה את הגירוי החיצוני המפריע במקום להתנגד לו: אם זה רעש נוראי  
של משאבת העלים של הגנן אולי נכתוב על גננים וגינות או על רעש; אם מישהו בקבוצת 

ונ שאמר  ממה  משהו  ניקח  אולי  האינטואיטיבית  הכתיבה  באמצע  מדבר  יתן  הכתיבה 
זו אחת מהמשאלות    –לכתיבה שלנו לקחת את זה הלאה. להיזרק למקומות בלתי צפויים  

 ולסייע לנו להתמסר לזה.    לשם  שלנו בכתיבה אינטואיטיבית. הפרעות יכולות להזמין אותנו

 

 תוצרי הכתיבה הם פרטיים ואין להראותם לאיש.     .13
 

מגדילה מאד את החופש של הנחיה חשובה מאד. הידיעה שאף אחד לא יראה מה כתבנו  
הכתיבה, מפחיתה מאד את הביקורת העצמית ואת הצנזורה. שמירה על פרטיות תוצרי 
הכתיבה היא מהותית לכל המושג של כתיבה אינטואיטיבית, שמהווה דיבור אישי מאד  

 ואינטימי מאד עם עצמינו.  
  – וב למישהו  לעיתים אחרי שהדברים כבר נכתבו, אנחנו עשויים לרצות להראות את הכת 

שמה שנכתב קשור אליו באיזה שהוא אופן. מניסיון אני יודעת,  מי  מישהו קרוב, או אולי  
שלעיתים זה עלול לפגוע בכתיבה האינטואיטיבית שלנו בהמשך, כי אותו אדם אולי ימשיך 
להיות נוכח בתודעה בעת הכתיבה בפעמים הבאות, וזו כבר לא תהיה אותה כתיבה אישית  

 מאד וחופשית מאד, כפי שהיתה קודם לכן.  מאד, מוגנת 
כך את מה שכתב. כלומר, שלא נראה  -המחמירם מייעצים שגם הכותב עצמו לא יקרא אחר

את הכתוב אפילו לעצמינו. הגישה הזו מתייחסת לכתיבה האינטואיטיבית כאל מין "פח  
נתפנה לת וכך  והמפריעות,  הליך  זבל", המיועד לקבל אליו את כל המחשבות המיותרות 

היצירה "האמיתי". נטיית הלב שלי היא להתייחס אל תוצרי הכתיבה האינטואיטיבית כאל  
ויכולים   הפנימי  מהעולם  שעולים  אפילו    –חומרים  כך   –       ורוצים  אחר  אותנו  לשמש 

לתהליכי כתיבה ויצירה מובנים ומעובדים יותר. הכתיבה האינטואיטיבית יכולה, על כן,  
תיבה, או כשמחפשים רעיון לפרוייקט היצירתי הבא שלנו. ולכן  לסייע מאד כשיש מחסום כ

אני בדרך כלל ממליצה לקרוא שוב את מה שנכתב, מיד אחרי תום הכתיבה, או אחרי זמן  
 מה, ולסמן דברים משמעותיים. כך נחשפות ההפתעות שהכתיבה הזו מזמנת לנו. 

 
 

 כתיבה ביד או במחשב?    .14
 

אם אפשר לכתוב כתיבה אינטואיטיבית במחשב, ואני תמיד  הרבה פעמים שואלים אותי  
עונה "כן". רובנו מקלידים כיום מהר יותר מהכתיבה ביד, וזה מקל על יציקת המחשבות  

 שרצות אל הדף. אני עצמי כותבת לעיתים כתיבה אינטואיטיבית במחשב. 
נוספות.   ביד תרומות  לכתיבה  שיש  נראה  זאת,  עם  עם העט  כשויחד  וציור  המגע  והנייר 

מהמוח  מסרים עוברים  , חוויית הכתיבה הופכת לדו כיוונית:  הוא בלתי אמצעי  האותיות
אל המוח. ההשפעה   מועברות תחושות  והנייר  העין  ובחזרה מהיד,  והנייר,  העין  היד  אל 

ושל   הנכתב,  על  המוח  של  הכתיבה ההדדית  פעולת  את   עצם  להעצים  עשויה  המוח,  על 
האי הכתיבה  של  בהקלדה  השפעתה  נחמיץ  הנראה  שכפי  משהו  עלינו,  נטואיטיבית 

   האוטומטית והחצי עיוורת על המחשב.
 ויחד עם זאת אני ממליצה: נסו את שתי האפשרויות, וראו איך זה מרגיש. 
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