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אני מודה מעומק לבי על הזכות להיות תלמידה במסורת העתיקה הזו, מודה למורים 

תי הראשונה לטאי צ'י, למורה לילי כהן שהיתה מורמהם למדתי לאורך השנים, ובפרט 
שנה, למאסטרית ליו יה פיי שהיא המקור  25למאסטר פונג הא איתו למדתי מעל 
וממשיכה  לומדת בעשר השנים האחרונותאיתו אני  ,לסדרת התנועות הנשיות ולאילן לב

 לגלות ולהשתכלל. 
 

אני מודה לכל הנשים שלמדו ולומדות איתי בשיעורים, בקורסים ובסדנאות בעשרים 
שנים האחרונות, לולא השותפות הנאמנה שלכן, התירגול שלי לא היה מתפתח כפי ה

 שהוא היום. 
 

זמן  ובהכנת והשקעתיולימוד  עשרות שנות תירגול המידע המופיע בחוברת זו הוא פרי
 רב.

 
מבלי שקיבלת ממני פרסם את המידע המופיע כאן בשום דרך, להעתיק או לאבקש לא 

 ש במידע. אישור מפורש בכתב להשתמ
 

בנוסף חשוב לי להזכיר שהמידע המופיע בחוברת הוא טיוטה לצורך לימוד בקורס 
יתכנו חוסר דיוקים במידע המוגש כאן. את מוזמנת לבחון שוב את המידע השנתי ולכן 

 .  לכל טעות או הצעה לשיפור המופיע ואודה לך אם תסבי לכך את תשומת ליבי
 

 יב.לימוד פורה, מהנה ומיטלך מאחלת 
 

 בברכה,
 אילה גרייצר

 
 2021ב, ספטמבר "תשרי תשפ
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 צ'י, צ'י קונג, טאי צ'י, טאי צ'י צואן 

 לתרגל? מה הקשר, מה הדומה ומה השונה, ומה טוב לי  

 

כל המילים הללו הן מילים סיניות שכאשר אנו במערב פוגשים אותן, הן מתארות  
 ו להבחין ביניהן. שיטות של תנועה, שקשה לנ

אכן במערב, בקרב אלו שלא מדברים סינית, יש בילבול גדול בין המושגים, ואני  
'י קונג  נשאלת פעמים רבות מה ההבדל בין טאי צ'י וצ'י קונג, או האם צריך לומר צ

 או צ'י גונג וכדומה.  

כאשר אנו במערב שואלים זאת, אנו רוצים לקבל תשובה שעונה על ההבדל בין 
מה יהיה ההבדל כאשר נגיע לשיעור טאי צ'י, או לשיעור צ'י    - התירגול השונים סוגי 

 מה עדיף לי לתרגל.   - ונג, או שאלה כמו ק

ם שהתשובה היא שונה לגמרי.  אך כאשר אנו מתבוננים במילים הסיניות, אנו מגלי
וקודם כל כאשר רוצים להבין מילים סיניות, אנו מסתכלים על האופן שבו הן  

שכן אלו ציורים המרמזים על המשמעות. זוהי שפה שמבוססת על ציורים   כתובות, 
 יור.  ולא על אותיות, ומשמעות המילה נובעת מהצ

   המושגים הללו, ונתחיל במילה צ'י. להלן הסבר קצר על 

 

 מה שמגדיר את כל החיים   – - Qi צ'י 

 

תוך הנוזל  נתבונן בסימנייה הסינית ונראה בה אורז מתבשל בסיר ואדים שעולים מ

 הרותח.  

מה שיכול לרמז שצ'י הוא גם   –המילה צ'י מורכבת מכל מה שרואים בסימנייה 

 חומר וגם תנועה, גם משהו מוחשי וגם אנרגיה בלתי נראית. 
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צ'י הוא תהליך של הפיכת חומר לאדים, צ'י הוא החיים הנוצרים בחיבור של יין  

 ך וזו השתנות. ויאנג, הצ'י הוא האדים העולים מסיר, צ'י זה תהלי

וף הם צ'י. כלומר גם משהו מוחשי  לאבן יש צ'י וגם תהליכים בג – לכל תופעה יש צ'י 

 וגם משהו בלתי נראה.  

במקור הסמל של צ'י היה אדים והיה קשור לכשפים, אך למעשה צ'י הוא הקשר  

 והשינוי בין המוחשי, האנרגיה והרוח.  

בגוף וסביבו, ואת התהליכים   ברפואה הסינית נתייחס לצ'י ככוח החיים הזורם

 ים של צ'י.  ם בגוף נתאר במונחהעדינים המתרחשי 

 

 Qi Gong – צ'י קונג 

כך נראית הסימנייה הסינית של המילה צ'י קונג: היא מורכבת מהמילה צ'י  

 שהוסברה לעיל, ובתוספת עם המילה גונג.  

 

ות, מיומנות.  תהליך שבו אנו רוצים לפתח איזושהי יכולת, איכ  – גונג זה טיפוח 

. גונג פו )קונג פו( הוא המושג המסורתי להישג  תהליך של שיפור, של פיתוח יכולות 

 הנובע ממאמץ גדול מאוד.  

אנו משקיעים בתירגול זמן ותשומת לב, על מנת להפוך   –גונג זו למעשה אומנות  

 בע השני שלי. את התירגול למיומנות נרכשת, לט

טיפוח ואיזון אנרגיית החיים,  ארות מערכת של מת  -צ'י קונג  – שתי המילים יחד  

 במיוחד עבור בריאות ואיכות חיים. 
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 צ'י גונג 

 

 

 

 

תירגול צ'י קונג הוא "אמנות טיפוח אנרגיית החיים", האומנות של איזון הצ'י בגוף  

 צב מנטלי ורגשי רגוע.  באמצעות מדיטציה, תנועות איטיות, נשימה עמוקה, ומ

ת וריפוי, שיחרור מתחים,  למטרה של טיפוח הבריאו אנשים מתרגלים צ'י קונג

 רפואה מונעת, טיפוח עצמי, וכן בשילוב עם אומניות לחימה.  

שנה, כחלק מהרפואה הסינית   4000- שיטות הצ'י קונג התפתחו בסין במשך יותר מ

טטיביים, לטיפוח המוסר והאישיות,  העתיקה, לטיפוח אריכות ימים, כתירגולים מדי 

 לת האישית כחלק מאמנויות הלחימה.  ולטיפוח היכו

המושג צ'י קונג הוא מודרני יחסית ונוצר בסין בתחילת שנות החמישים, על ידי  

הממשלה הסינית, שרצתה לאחד את אינסוף השיטות שהתפתחו במשך אלפי  

 שנים, לשיטת תירגול אחת.  

  טות רבות מאוד של תרגילים סיניים לטיפוח עצמי,המושג צ'י קונג מתאר שי

גוד לתירגולים קודמים שהיו  המדגישים בריאות ומבוססים על גישה מדעית, בני

 יותר רוחניים ושילבו מיסטיקה, ותורגלו על ידי העיליתות.  

הצ'י קונג המודרני משלב מסורות שונות, של תירגול פנימי )אלכימיה פנימית(,  

משלבות ה בעמידה )צן צואן(, ותנועות התעמלות איטיות ה הנעת צ'י, מדיטצי

נשימה ומודעות ומבוסס על הפילוסופיה  נשימה )דאו יין(. הצ'י קונג משלב גוף, 

 הסינית.  

 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Qigongמקורות שונים כולל ויקיפדיה 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Qigong
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 Taiji – Tai Chi –טאי צ'י 

 – כך  המילה טאי צ'י נראית הסימנייה הסינית של 

 

וניתן לראות בקלות שהמילה צ'י המופיע במושג צ'י קונג, אינה אותה מילה צ'י  

 המופיעה במושג טאי צ'י.  

 

 מה זה טאי צ'י? 

למעשה זהו רעיון פילוסופי, שאלה פילוסופית שבודקת איך משהו נוצר מכלום?  

יתומה היה שם לפני ה   ?ֵראשִׁ

וגי. הקוסמולוגיה היא הניסיון  של  זהו רעיון פילוסופי קוסמול – בסינית  Taijiטאי צ'י, 

 בני האדם להבין את היקום בו אנו חיים, ולמעשה להסביר את הטבע.  

 "טאי צ'י" הוא האופן שבו הטבע בה לידי ביטוי.  

 

   - טאי   –הסימנייה הראשונה 

 גדול מאוד, קיצוני, עליון, אולטימטיבי  –משמעותה 

   極   צ'י )במערב( או ג'י )בסינית( – הסימנייה השנייה 

קצה, סוף, כמו הקטבים של כדור הארץ, הנקודה הרחוקה ביותר,   –משמעותה 

 העליונה ביותר 
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זהו המקור האינסופי, ההתחלה של העולם, המצב  Taijiטאי צ'י  –ביחד 

האולטימטיבי העליון, פוטנציאל מוחלט ואינסופי, האחדות שלפני הדואליות, המקור  

 ו נוצרו היין והיאנג.  ממנ

 

לסה"נ(. הסמל   1000הסמל של הרעיון הזה צוייר בתקופת שושלת סונג )סביב 

"הדיאגרמה של הטאי ג'י   – ן מוכר במערב כ"סמל של היין והיאנג",  ומכונה בסי

 בשני חלקים".  

 

Wuji 

  The Voidהאינסופיות, הריק.  – Wuji – במקור היה המצב של האחדות המלאה 

שעדיין לא בא לידי ביטוי, עדיין לא מופגן, לא גלוי. זהו המצב הלא  ריק, זה החלל, ה

 מקוטב, שאין בו קטבים. הריקנות הראשונית.  

 

Taijitu 

יין ויאנג.   –הדואליות   –ואילו הטאי ג'י טו הוא המצב של הקוטביות הגדולה 

ל  החלוקה הבסיסית של התופעות ליין ויאנג. קיטוב הוא הפעולה העקרונית ש

יאנג  היין ו שהלאחר היקום, יצירת הקיטוב נעשית מתוך פעולה של אנרגיה. 

 תעוררים.  ועצמים נפרדים של מציאות גלויה מ, נפרדים, החוויה מתגלה

זה העיקרון האפל, הקולט  . התל המוצל שלהצד  - יין  : יין ויאנג הם מושגים בסיסיים

ד  ילולי הוא הצשו המפירו –והפסיבי, זה הרקע, המרחב שמאפשר תנועה. יאנג  

תל. זה עקרון האור, יצירתי ופעיל, הוא החזית,  השמש של השטוף המואר, 

 האנרגיה שזזה. 
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Taiji 

שני ההיבטים הללו עדיין קשורים כל כך חזק, כי אין ביניהם שום דבר, אלא  בטאיג'י 

 ציר מסובב מרוכז. רק 

אנג נמצאים  שנמצא בין שני הסמלים הללו, הוא המצב שבו יין וי  הטאי ג'י 

מנוגדים, שבה נשמר המצב של   בהרמוניה, במערכת דינמית אחת של כוחות 

 האחדות.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יין ויאנג 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 ב"ס לצ'י קונג נשי –| נפלאות  Ayalachikong.co.il|  050-726-1555ייצר |  אילה גר

 לשימוש אישי ולימודי בלבד, אין להעתיק בשום אופן @ המידע  

זוהי המציאות הגלויה המתעוררת. יאנג הוא הצד המואר  יין ויאנג נפרדים,  שלאחר 

שטוף השמש של התל, יין הוא הצד האפל, המוצל של התל. יאנג הוא הפעיל, יין  

 הוא הרקע והמרחב המאפשר תנועה.  

יחדיו, יין ויאנג הם שני הכוחות הראשוניים הפועלים ביקום. שני כוחות אלה קמים  

ועובדים יחד; לא באופוזיציה, אלא כמרכיבים משלימים. הם תלויים זה בזה  יחד 

במאזן המשתנה כל הזמן. כמו האור על גבעה, כאשר השמש זזה, איזה צד הוא  

ד הוא יין משתנה עם חלוף הזמן. כמו המטען החיובי והשלילי, אחד לא  יאנג ואיזה צ

 .חוצים יכול להתקיים בלי השני. כמו ביום ובלילה, שניהם נ

שרירי הגוף הם יין במנוחה ויאנג בעת מאמץ, אך התנועה עצמה יכולה גם היא  

 תנועה מכווצת היא יין, תנועה מרחיבה היא יאנג.   –להיות יין ויאנג 

ולא מוחלטים. שום דבר אינו יאנג כשלעצמו, ניתן   יםמונחים יחסי אנג הםיין וי

 היין.   לדבר אחר שהואלראותו רק כיאנג בניגוד 
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 הסמל של הטאי ג'י הוא לא שטוח, אלא כמו כדור.

 

 

 

 

 

 

חצי. לא משנה לאן נסובב את הכדור,  - אפשר לדמיין כדור שמלא במים ובשמן, חצי

הזמן, אך תמיד יישמר השיוויון של חצי מים  המים תשתנה כל הצורה של השמן ו

 וחצי שמן ולכך קוראים הרמוניה. 

 טאי ג'י זו דרך של הסתכלות על העולם ועל הטבע.  

זהו עיקרון שיש בו את שני ההפכים כל הזמן, תנועה תתחיל מאי תנועה. למשל,  

היה  עה, וכל היום נבלילה אנחנו באי תנועה, ישנים, בבוקר אי התנועה יהפוך לתנו 

בתנועה, עד ששוב נגיע ללילה ונחזור לאי תנועה. אפשר לחשוב על תנועה פיזית  
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או מנטלית. רק כאשר נהיה כל כך עייפים מרוב תנועה, נגיע לשיא של זמן ערות,  

 אז הערות תהפוך לשינה.  

 

 

 טאי צ'י צ'ואן 

Tai Chi Chuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

ושג טאי  טאי צ'י צ'ואן הוא מושג המורכב מהמכפי שניתן לראות בסימנייה הסינית, 

ג'י בתוספת של המילה "אגרוף", וכך יחד המשמעות היא אמנות לחימה של עיקרון  

 הטאי ג'י, המצב שבו יין ויאנג שלובים זה בזה בהרמוניה מלאה.  

י הזה, של השילוב בין  אמנות הלחימה טאי צ'י צ'ואן מבוססת על הרעיון הפילוסופ

הרעיון הפילוסופי בתנועות גוף   רמוניה מלאה, והתנועות הן יישום שליין ויאנג בה

 ובאפליקציות הלחימה.  
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שיטת הצ'י קונג 
 הייחודית לנשים

 ע"פ מאסטרית דר' ליו יה פיי 
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 ג ייחודי לנשים צ'י קונ

ונפש, על פי עקרונות הרפואה הסינית  הוא תירגול שמטרתו לרפא גוף   Qigong צ'י קונג

ם בריאות האישה, תוך טיפול המטרה של סדרת הצ'י קונג לנשים היא קידו  .העתיקה

 באיברים הנשיים ובעניינים הקשורים לבריאות נשים, בעונות השונות של חיי האישה.

בשושלת   בת  פיי, שהיא  יה  ליו  דוקטור  ידי המאסטרית  על  בסין  פותחה  לנשים  הסדרה 

לצ'י קונג ובעל תפקיד  יה מאסטר ידוע  ולמדה מאביה שה  רוכה של מאסטרים לצ'י קונגא

. ד"ר ליו יה פיי מנהלת את המרכז לחקר הצ'י קונג בסין, שם צברה ניסיון רשמי בתחום בסין 

של עשרות שנים בטיפול ברפואה סינית. תנועות הסידרה לנשים מבוססות על ידע עתיק  

 נות עבודתה. אותו היא המשיכה לפתח בש

יים דורשים התמחות  ו מתוך הבנה שהגוף והנפש הנשתנועות הצ'י קונג לנשים נוצר

נפש  -ושהבריאות הנשית זקוקה להתייחסות המותאמת לצרכים השונים של גוף נפרדת

 האישה.

ילדה שהופכת לנערה   גוף האישה מאופיין בהשתנות רבה, במהלך מעגלי החיים השונים.

נשים חוות מעגלי שינוי י במהלך כל יום של המחזור החודשי. בנוסף, ולאישה, חווה שינו 

תקופות הריון, לידה והנקות, שינויים הורמונליים מתמשכים המאפיינים גדולים יותר, כגון 

 את גיל המעבר, ולאחר מכן את הגיל שלאחר גיל הפוריות. 

ת הרגשות, לשחרר  בצ'י קונג נשים תכירי תנועות שתוכלי לתרגל מידי יום כדי לאזן א

ת התרגול  בריאותך ולהגביר את החיוניות שלך. באמצעו  חסימות אנרגטיות, לטפח את

שיחרור מתחים הוא   .היומי תוכלי להגביר את החוסן והאיתנות הגופניים והנפשיים שלך

 המפתח למניעת התפתחות של מחלות ומשפר בצורה משמעותית את איכות החיים.

ת עצמך באנרגיה  שר לך לקחת פסק זמן ממרוצת היום, ולטעון אתרגול צ'י קונג יומי מאפ 

 מחודשת. 

סדרת התנועות הייחודית לנשים, הכוללות עיסויים עצמיים, דמיון מודרך, תנועות לאגן  

ולעמוד השדרה ועוד, מאפשרת לכל אישה להפיק את המיטב מהאיכויות המאפיינות 

  טבעה.אותה מעצם נשיותה, להתחזק ולהתעצם על פי 

נו לתת  ות והרמוניות, ומעבר לכך, הן מאפשרות לתנועות הצ'י קונג הנשיות הן עגולות, רכ

ולאיכויות המולדות של הגוף הנשי. על ידי כך שאנו מאפשרות   ביטוי לנשיות, ליופי 

אנחנו מביאות לידי ביטוי את הנשיות   לנוע באופן טבעי, ספונטני, רגוע ומשוחרר לגוף

   האמיתי שבנו, ולהקרין אותו לעולם. והיופי הפנימי 

הקשורים לפיזיולוגיה  )הצ'י( באיברי הגוף זרמת אנרגיית החייםלה  יועדותהתנועות מ

התרגול מאזן רגשות סוערים,  הנשית, לתיפקודים ההורמונליים ולאיברים הנשיים באגן. 

ונג שהן המקור למחלות נשים, על פי התפישה של הרפואה הסינית העתיקה. הצ'י ק

 האיברים הפנימיים. בריאות יתן לטפח אתלנשים פועל על ניהול הרגשות ועיבודם, כך שנ
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תחושה של מרכז, מה שתורם לחיים הרמוניים של האישה עם עצמה ועם   מייצרהתירגול 

יופי שבא מבפנים, וזאת בניגוד לתפישות   מביא לידי ביטוי אופן התירגול   סביבתה.

ים. הוא היופי נותן מענה לכלל הצרכים האנושי  החיצוניות.הרווחות המנסות להבליט את 

ולם. כשאנו מחפשות באופן פעיל תחושה של  מסייע לנו להרגיש תחושה חיובית כלפי הע

תחושה של   יופי פנימי, וכאשר יופי זה מתבטא כלפי חוץ בתנועה טבעית והרמונית, זוהי 

 אושר, תקווה, חידוש כוחות וחיוניות.

שמשפר את    של הגוף ושל הרגשות, מה תפישה הרמונית וחיובית התרגילים מפתחים

התירגול הנעשה בקלות, ברכות ובהנאה מאפשר   האיזון ואת הביטחון העצמי. תחושת

לאנרגיה לזרום בגוף באופן טבעי, וכך מתרחשים תהליכים של ריפוי והתחדשות  

  התורמים לבריאות שלמה בכל גיל ובכל מצב. 

 

 חודי לנשים? יגונג ימדוע צריך צ'י  

 : חודיים לנשים הםי הדברים הי 

 חודית הקשורה לתיפקוד ההורמונלי י ולוגיה י זי פי  .א

 באגן   הנמצאיםהאיברים הפנימיים  .ב

מחזורים השולטים בחיי האישה: המחזור החודשי, אך גם תקופות ארוכות יותר ה .ג

 של הפסקת הוסת.  שהן תקופת פוריות ותקופה

הצ'י קונג  חודיים לנשים. חלק חשוב של י לאותם דברים הי גם לרגשות יש קשר   .ד

לחיפוש אחר איזון גוף נפש טוב יותר וכן לניהול טוב יותר של תייחס לנשים מ

הרגשות. ואכן, התרגילים מפתחים תפישה הרמונית וחיובית לגוף ולחלקיו 

 השונים, מקדמים את איזון מערכת העצבים ומפתחים את הביטחון העצמי.

יותר של מתח   על אנרגיות הקשורות לאיברים, על פי הרפואה הסינית, ניהול טובהעבודה 

שליליים ומרגשות קיצוניים, מונעת קלקולים בתיפקוד גוף    ולחץ, והימנעות מרגשות

 והנפש הנגרמים על ידי מתח ואנרגיה שלילית. 

Qi Gong ספונטניות. התרגילים הם  דמיון מודרך ותנועות  עיסויים עצמיים,  לנשים כולל

 קבוע. פשוטים אך דורשים תירגול

 

 אישה שונות בחיי ההמחזוריות ה   התקופות

 תקופת הפריון 

 שינוי יומי בגוף במחזור חודשי  •

 שינויים בגוף בתקופת הריונות ולידות •

 שינויים בגוף לאחר לידות, כולל הנקות ומצב רגשי  •
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 לאחר כל לידהאיזון וחיזוק הגוף בתקופה של שלוש שנים  •

נשים צעירות הנמצאות בשלבים שונים של לימודים, פיתוח קריירה והקמת  •

 שפחה זקוקות לזמן ולתירגול שבו הן יכולות להקשיב לצרכים שלהן ולא שלמ

 הסובבים אותן. 

 בגיל הפריון יתמוך התירגול בפוריות ובהריונות ולידות תקינים וטובים. •

  

 תקופת "גיל המעבר" 

 42לי הדרגתי המתחיל כבר בסביבות גיל שינוי הורמונ •

של הפסקת הווסת   תופעות גיל המעבר העלולות להחריף לקראת המצב •

 )המנופאוזה( 

ולקראת גיל המעבר, וככל שלאשה יש יותר מחויבויות, היא אינה  40מעל גיל  •

 מוצאת פנאי לטפל ולתת לעצמה, וכך היא מתחילה לסבול מבעיות בריאות שונות. 

הקשיים הרגשיים יוצרים עומס ונשים מחפשות דרכים לחיות בהרמוניה עם  גם  •

 שונות של החיים.השינויים החלים בעונות ה

תנועות הצ'י קונג מלוות את האישה ומאפשרות לחוות את השינויים באופן טבעי  •

 והרמוני.

  

 "גיל התבונה"  –הגיל השלישי בחיי אישה 

בר, יציבות רגשית ואינטליגנציה חברתית  ב"גיל התבונה" לאישה ניסיון חיים מצט  •

 משופרת 

 וקות לעצה טובה כך היא יכולה לתמוך בנשים צעירות בסביבתה הזק •

ובנפש והתירגול תומך -גם בתקופה זו ממשיכה ההתפתחות של האישה בגוף •

   בתנועה הדרושה לה, ובהתפתחות הרוחנית.

בעבודה בדרך כלל  בגיל העמידה יש לנשים יותר פנאי, הילדים גדלו וגם הלחץ •

מתמתן, ואז נשים זקוקות לתנועה שאינה יוצרת מאמצים מיותרים אלא מאפשרת  

 ניע את כל הגוף תוך שמירה על רמת אנרגיה וחיוניות גבוהה.לה

בגיל זה שבו העשייה תופשת פחות מקום, יש גם עניין גובר בחיבור אל הנפש ואל  •

 אנושיים אלו.תרגילי הצ'י קונג נותנים מענה לצרכים  הרוח.
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 הנחיות כלליות לתירגול 

אך נדרש תירגול מתמשך על  התנועות בסדרת הצ'י קונג הייחודית לנשים הן פשוטות, 

 -של  ללא מאמץ. התנועות נעשות בדגש על האיכויות מנת להגיע לאופן תנועה שהוא

 נשיות •

 רכות   •

 יופי הבא מבפנים )מלב שקט ונינוח(  •

 :כשאת מתרגלת נסי לשים לב לדברים הבאים

 הקשיבי ליכולתך האישי  ✓

 בצעי את התנועות בקצב הנכון לך ✓

   השתדלי שהתנועה תהייה קלה ✓

 שחררי מאמצים שנוצרו תוך כדי התנועה  ✓

 בכל כאב או חוסר נוחות לעצור לאט, להרפות מתח ולשחרר אל האדמה  ✓

 זכרי ליהנות מהתנועה חייכי הרבה ו  ✓

 הימנעי מביקורת עצמית ומשיפוטיות ✓

 זכרי שמטרת התרגול היא האופטימיות הנוצרת בגוף ובנפש ✓

 

פיזית, אלא גם מצב בריא רגשית,  אופן תירגול כזה מאפשר לטפח בריאות שאינה רק 

 ית. מחשבתית ורוחנ

בתחילת התירגול תשומת הלב היא בגוף והחשיבות היא לחפש תנועה ללא מאמץ, תוך  

שיחרור אל האדמה. אז אפשר להוסיף לתנועה כוונה ודמיון מודרך. זה יאפשר להרגיש  

היא אישית.  את התנועה ברמה האנרגטית "ולשכוח" מהגוף. ההתפתחות בין שלבים אלו 

תמקד בשלב הראשון של תנועה ללא מאמץ,  אין להאיץ את התהליך, אלא להמשיך ולה 

כך שהשלבים הבאים יגיעו מאליהם. תנועה אופטימלית היא זו הנעשית ללא מאמץ,  

ברכות ובהרמוניה, בתשומת לב לכאן ולעכשיו, מתוך הקשבה לגוף ושחרור המתחים  

 הנוצרים במהלך התנועה. 

לה את תנועת החיים ות לכאן ולעכשיו, ברכות ובהרמוניה. כך נגלות מודעאנו מתרג

הטבעית בגוף. תנועה ללא מאמץ היא חוויה בלתי מוכרת לגוף, הרגיל לפעול במאמץ יתר  

ובלחץ. השקט שחווה הגוף ביחד עם הנשימה שנעשית עמוקה מעצמה מייצר תחושה של  

 הקלה, חיוניות ושמחה.  
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יום  -ם, כך שנוכל לצאת לפעולות היו לסיים עם עודף אנרגיההמטרה של תירגול היא  

רעננות ומרוצות. עם זאת, תיתכן לעתים עייפות הנובעת מזרימת אנרגיה במקומות שהיו  

חסומים ומהתהליכים הפנימיים שנוצרו בתירגול. במקרים כאלו מומלץ לא להזדרז בתום  

לגוף "לעבד" את המידע  התירגול, אלא לנוח מעט, לשתות ולאכול, על מנת לאפשר 

 החדש.

ר לנשים לרכוש את הכלים להקשיב למתרחש בגופן ולתת את  תירגול צ'י קונג מאפש 

המענה המתאים לצרכים הפנימיים. כך שהתירגול הוא מעין תרופה, או 'רפואה מונעת',  

 שכן ניתן למנוע היווצרות של מחלות, וכן לרפא כאבים ומחלות. 

אלו פועלות  נוי שיש לגופנו. יכולות ות הריפוי, ההתחדשות והשי עלינו לדעת ולהאמין ביכול

באופן מקסימלי כאשר יש לגוף סביבה פנימית מתאימה, נטולת מתחים פיזיים, רגשיים  

ומנטליים. עקרונות התנועה כפי שהם מבוצעים בצ'י קונג, נלמדים בגוף וניתן לישמם  

 החיים.במהלך היום יום, על מנת להעצים את השיפור באיכות 

 

 

 

 2009דוקטור ליו יה פיי עם אילה גרייצר בתום סדנת צ'י קונג נשים בפריז,   יתמאסטר
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 מושגים בסיסיים בתירגול צ'י קונג 

 "שדה החיים"   – דאן טיאן

על פי הפיזיולוגיה האנרגטית הסינית, לבני האדם יש שלושה מרכזים אנרגטיים חשובים, 

וניתן לדמות את הפעולה  ם מאחסנים אנרגיה, הממוקמים על קו האמצע של הגוף. ה

 שלהם לסוללה. 

תרגום המילה דאן באופן מילולי 

צינובר.  – cinnabarהוא 

באלכימיה הטאואיסטית המתכת  

צינובר מסמלת את ההתמרה  

של התודעה. במצבה המוצק יש 

לה צבע אדמדם, ובחימום )עם 

אש( הצינובר הופך לנוזל 

 הכספית. תהליך החימום מייצג

את ההתמרה של התודעה 

לגמישה וזורמת. דאן מייצג את  

התנור של האלכימאים הקדומים 

שת  שניסו בעזרתו להפוך נחו 

 לזהב.  

 

ויחד  טיאן הוא שדה של אנרגיה

הכוונה במושג דאן טיאן היא 

סם   –לשדה של האליקסיר 

 החיים. 

 

האלכימיה הפנימית עסוקה  

בזיקוק הטבע האנושי 

האדם  ובטרנספורמציה של רוח

למצבה הטהור ביותר ולמלוא 

לא , להפוטנציאל הזוהר שלה

אלא באמצעות   שימוש בחומרים

 צ'י קונג ומדיטציה. 

 המרכזי של הגוף   קור, והציר איור: שלושת הדאן טיאן, נקודות די 

 איירה בכישרון רב: זיו פלג בן זאב 
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מנת למלא ולחזק את  בתירגול צ'י קונג וטאי צ'י, לרוב נתייחס אל הדן טיאן התחתון, על 

ותנועות מיוחדות גם לדן טיאן המרכזי, האנרגיה של הגוף. בצ'י קונג נשים יש התייחסות  

 המרכז הרגשי של הגוף.  

 

 Chinese Medical Qigong Theoryהצילום מתוך הספר:  
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 הקשורות לתירגול צ'י קונג נקודות דיקור  

 :דמה בנקודת המעיין הנובעכפות הרגליים מושרשות בא - נקודה הקשורה ליציבה 

Kd1 –  "  המבעבע(   "הנובע המעיין( 

 

. דרכה נוצר  במרכז השליש הקדמי של כף הרגלהנקודה נמצאת 

. לטיפוח הזרימה  האדמה ופיתוח השרשהאנרגיית היין של  קשר לה

ניתן לדמיין מים טהורים שנובעים מהאדמה אל תוך הגוף. הנקודה  

ב וכליות, טובה לטיפול בנדודי יכולה לנקות עודף מלמעלה, מאזנת ל

שינה. טובה לתסמונות גיל המעבר, גלי חום, הזעות לילה, חוסר שקט  

 וכאבי ראש. 

 

 

 

 

 מיים: נקודה הקשורה לשימוש בכפות הידיים לעיסויים עצ

 Laogong – P8 –   שער האש(.  –"ארמון העמל" )שם נוסף הוא 

על מרידיאן במרכז כף היד,  נקודה הנמצאת

שער  זהו לב, הקשור אל הלב. מעטפת ה

)הילינג(. הנקודה   להקרנת אנרגית ריפוי 

מווסתת את הצ'י והיאנג של הלב ומרגיעה את  

. זוהי נקודת חיזוק שיכולה להחזיר את  Shen-ה

 החום ואת שמחת החיים. 
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 סדרת הבסיס 

  של הצ'י קונג לנשים 
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 לנשים צ'י קונגההבסיס של תנועות סדרת 

מנהלת את המרכז לחקר הצ'י קונג  (.  Liu Ya Fei)  מאסטרית ליו יה פיי רופאה העל פי ה

בסין. בת לשושלת של מורים לצ'י קונג ולמדה מאביה שהיה מאסטר ידוע לצ'י   Beidaihe-ב

 קונג ובעל תפקיד רשמי בתחום בסין.  

 

 הבסיס סדרת 

 ידיים וכתפיים תנועות  – קבוצה א' 

ורש כף יד. מלפנים לאחור. לשחרר אגן, גב, כתפיים, ששתי הידיים לגלגל את  .1

 להישאר רכה.  

)באגרופים  לפניםי הגוף ו מאחור לגלגל את שתי הידיים – בכיוון ההפוךאותה תנועה * 

 .קלים להתחיל מהמותניים, להמשיך לאחור, הצידה ולפנים(

 

ובב, יד אחת  מסתיד ליד המותן, יד שניה לפנים, אגן תנועות כמו חתירה בשחייה:  .2

 להחליף בין הידיים, מלפנים לאחור. . להמשיך ו ממשיכה קדימה והשנייה לאחור

 , תוך סיבוב האגן.פנים: מהמותן לאחור, למעלה ולבכיוון ההפוךאותה תנועה  *

 

 הקשות וטפיחות בנקודות דיקור – ' בקבוצה 

- בזמן הטפיחות . לשיחרור כתפיים דיקור שמועילות  על שלוש נקודות  הקשה .3

זרועות רפויות, גוף רפוי ואגף רגליים אל האדמה, לשמור על ה כפות את השריש ל

 שוחרר.מ

)אפשר   "ארמון מרכזי" Lu1   –הבריח מתחת לעצמות   –נקודה של הריאות ה .א

 (K27להוסיף את הנקודה  

 "באר הכתף"  GB21 – shoulder well –מאחור בבסיס הצוואר  .ב

מתחתיה "זרוע   LI14 נקודה"עצם הכתף" )וגם   LI 15 – על הזרוע בחלק העליון  .ג

 עליונה"( 

 שני איזורים: על חותטופידיים הסיבוב אגן תוך כדי  .4

טופחת על  קדמית היד מלפנים הבמרכז הגב התחתון,   "שער החייםמאחור על " .א

 כתף ה

מאחור על "שער החיים" במרכז הגב התחתון, מלפנים היד הקדמית טופחת על   .ב

 . האיזור שמתחת לטבור )ים הצ'י(

 .  פעמים( 18-24) תוך הנפת הידייםהקשה על ברכיים משני הצדדים  .5
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 עצם הזנבשל  תנועות שלוש  – ' גקבוצה 

הגוף. עצם הזנב נעה כל של אגן ו שיחרור של ה –תנועה גלית לפנים ולאחור  .6

 . לאחור-לפניםבקלות 

נייה דיים, יד אחת נעה לפנים והשהיא בתוספת של הי  זו תנועה * גרסה נוספת של 

 לרכך את הסנטר.  כל עמוד השדרה. ואתצרף לתנועת הידיים גב, צוואר ור, ללאח

  

להישאר רפויה ו  להרפות זרועות .שמאל-ימין זנב מצד לצד, ם הועצאגן תנועת  .7

 וספונטנית. 

 

 . ועצם הזנב האגן   של 8תנועת  .8

 

 וח בכל הגוףלטפולרדת ואז  לעלות –' ד קבוצה 

עם   8לצייר ידיים כאילו תלויות באוויר. הלהרפות כתפיים,  –ידיים עולות לשמיים ה . 9

אחרי חוליה,  להוריד ידיים בהדרגה ואז להמשיך לרדת למטה חוליה או עם הידיים. האגן 

 ל האדמה. לשחרר כתפיים, שכמות ואת כל הגוף א

 .  , לרדת חוליה אחרי חוליה ולרכך אל האדמה8לעלות ולצייר  –  לחזור על התנועה

 מעסות את הכליות וטופחות עליהן. פעם השניה כשהראש למטה, הידיים ב

.  ד הקדמי ת בצלעלו ו  לרדת בצד האחורי  –כל הגוף עם כפות הידיים ב להמשיך לטפוח

 לרדת בצידי הגוף ולעלות בצד הפנימי.  -בפעם השנייה 

 

 סיוםתנועות  –' הקבוצה 

ן והחוליות גב תחתו את כפות הידיים ולהניח על הכליות. לעסות את הלחמם  . 10

 ידיים יורדות.  הנשיפה ובידיים עולות, השאיפה ב. כליותהמותניות ולהמשיך אל ה 

 

לצדדים כמה חות מהמרכז : ידיים נפתהידיים בכפותאנרגיה לאסוף  –לסיום  . 11

 ר(פעמים או יות 3,6פעמים ואז כמה פעמים מהצדדים למרכז )

 

 , ידיים על הטבור ונשימה אל הדן טיאן במרכז הבטן. סגירת רגל שמאל לימין  . 12
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 תנועות סדרת הבסיס נקודות דיקור ולימוד הקשורים ל

 

 1תנועה מס'  -סדרת בסיס 

מאחור לפנים. בתירגול איטי לשים לב  –ובכיוון ההפוך  פתיחה של הידיים מלפנים לאחור,

להשתתפות של כל הגוף בתנועה. חשוב להרפות כל פעם אל כפות הרגליים ואל האדמה.  

 לשים לב מה קורה בסנטר, באגן, בגב וכד', לחייך ולרכך. 

 

 3תנועה מס'  –סדרת בסיס  

 ת הנשימה נקודות דיקור המועילות לשחרור מתח מחגורת כתפיים ולהעמק

לשמור על הזרועות רפויות, גוף  ו להשריש כפות רגליים אל האדמה, חשוב פיחות בזמן הט

לא נוח להשתמש בידיים להקשות על הנקודות, אפשר להיעזר  כאשר  רפוי ואגף משוחרר.

לדוגמה ב"סרגל טאי צ'י", לטפוח עם אצבעות במקום באגרופים קלים, וכד'. כל התאמה  

 תשומת הלב במקום שבו אנו טופחות. מיד לשמור על  אישית שנחוצה לך. ות 

 . "Daily Qi Flow"התמונות של הנקודות מתוך אפליקציה  

 הנקודות:  תיאור

. הנקודה פותחת את החזה, מחזקת את  Lung-1"אוצר מרכזי"  -מתחת לעצם הבריח 

. באספקט הרוחני שלה הנקודה  ומשפרת את תיפקוד הריאות בכל הרמות איבר הריאות

בנוסף ניתן   אותנו למעלות הטובות שלנו בכדי שנוכל להביא אותם החוצה לעולם.ברת מח

אשר עוזרת לכליות "לתפוס צ'י" ולאזן את   K27"לסייר" עם הידיים ולטפוח על הנקודה 

 הנשימה.  
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 לשימוש אישי ולימודי בלבד, אין להעתיק בשום אופן @ המידע  

 -  GB21 )מאחור( בסיס הצווארנקודות הנמצאות ב

 shoulder well .Jian Jing"באר הכתף". 

לנוקשות בכתפיים ומשחררת את  הנקודה טובה 

הצוואר. הנקודה מורידה צ'י למטה ולכן טובה לשיעול 

אסורה בהריון בעיקר  ו  וצפצופי נשימה, מקדמת לידה

בטרימסטר הראשון. טובה לבעיות בשדיים וחוסר 

 בחלב בזמן הנקה. 

 

 

 

 

 

"עצם    – LI15צד הכתף נקודה הנמצאת ב

 Jian Yu. )הקלוויקולה( הכתף"

פעה על הכתף והיא  ראשית להשזו נקודה 

הנקודה  מועילה לזרימת צ'י אל הזרוע. 

פותחת חסימות של צ'י בכתף, מזרימה צ'י 

לידיים, מורידה לחץ דם, מטפלת בזיעה  

הנקודה מיטיבה עם  מרובה בבית השחי.

הכתף, פותחת תקיעות של צ'י ודם, מרגיעה  

 את הגידים. 

 

LI 14 –   ."פותחת זרימה של  "זרוע עליונה

מטפלת בנוקשות של   'י ודם במרידיאן,צ

הצוואר, צוואר תפוס וכאבים בזרוע ובמפרק. מטפלת גם בגושים בצוואר והפרעות  

 בעיניים.  

 

 

 ,  "Daily Qi Flow"תמונות הנקודות מתוך אפליקציה 

 . Acupressure Course Booklet, Acupressure Instituteומהספרון 
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 כדי סיבוב אגןת תוך טפיחו  – 4תנועה מס'  -סדרת בסיס  

". סיבוב האגן פותח את  טיאן-דן " וה" שער החייםטפיחות תוך כדי סיבוב אגן, על " 

בכדי שהתנועה   במינג מן . התנועה מעוררת את הצ'י העיבור והחודר, מרידיאן השולט

 השוכנות באגן. מהתמציותשלנו והכוונה שלנו תבוא  

 

 הברכיים   טפיחות משני צידי  – 5תנועה מס'  -סדרת בסיס  

פרקים הם המקום שצ'י נוטה י . המבאזור זהעל הברכיים פותחת חסימות של צ'י טפיחות 

זרימה של צ'י לכפות וקשור ל שהיא מיפרק מאוד גדולבברך  , ובפרטלהיתקע במיוחד

באזור משפיעות על מערכת העיכול והרבייה. אזור זה מחזק לפי  בנוסף הנקודות  הרגלים. 

 מנטים של האדמה והמים בגופנו.הרפואה הסינית את האל 

 

 באזור  נקודות דיקור משפיעה על   –תנועה של טפיחה בשני צידי הברכיים  

 Acupressure’s Potent Points -התמונה מתוך הספר 
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 הסבר על נקודות דיקור עיקריות באזור הברכיים:

ST36 -   ."שלושת המיילים של הרגל" 

כף היד   אשר מניחים אתליד הקמיצה, כמיקום הנקודה נמצא  

למצב שבו  אחד מפירושי השם קשורעל הברך )בישיבה(. 

סוף(  המיילים לפני  ה)שלושארוך   הליכה לקראת סוף מסע

" )בדומה לאישה יולדת שמרגישה ש"נגמר לה  הכוחנגמר "

הכוח" ממש בדחיפה האחרונה לפני הלידה(. הדימוי הוא 

הפיזי לסיים את   שהזרמת צ'י בנקודה הזו תיתן לאדם את הכוח

 המסע.  

טיבה עם  י הנקודה מ

מערכת העיכול, מחזקת  

צ'י ודם )מושג מהרפואה הסינית(, מרגיעה את  

ירך והשוק, טובה טיבה עם כאבים בי הנפש, מ

לאסטמה וקוצר נשימה, תחושה של עייפות כללית  

 ועוד.

 

GB34 -  " משמעות השם  ". היאנגי התל מעיין

קרוב לבליטת  מעידה על מיקום הנקודה בשקע ה 

מיטיבה הנקודה  .ובחלק החיצוני של הירך העצם

רצועות   , מיפרקים,שריריםעם הברכיים, ועם ה

כאב  לצד הרגל, בסיאטיקה . עוזרת לכאבי וגידים

 .ועוד ראש בצידי הראש

   –מתוך הספר  האיור

A Manual of Acupuncture / Deadman& Al-Khafaji 

With Baker 

 

SP9 –  " בגובה הוא מיקום הנקודה  ".ני היי התל מעייןGB34  בצד הפנימי של השוקאך  ,

 הנקודה הינה רגישה לרוב האנשים ובמיוחד לנשים. .מתחת לחלק המעוגל של הטיביה

בניגוד למעיין התל  )משמעות השם מעידה על מיקום הנקודה בחלק הפנימי של השוק 

קשיים במתן השתן,   הנקודה טובה לבצקות, .(בחלק החיצוני  ת( שנמצא GB34היאנגי )

 ון.לקות בדרכי השתן, כאבי בטן, הפרשות וגינאליות, כאבי ברכיים וגב תחתד
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 הנעת אגן מצד לצד   – 7תנועה מס'  -סדרת בסיס  

משחררת את מרידיאן וכן  התנועה עובדת על מרידיאן החגורה, המרידיאן האופקי בגוף

 .   הכיס המרה, הקשור מאוד עם מתחים שנוצרים כתוצאה מכעס

 

 הנעת אגן בתנועה של אינסוף )שמונה(   – 8תנועה מס'  -סדרת בסיס  

פתיחת הזרימה בחגורה . מרידיאן החגורהופותחת את   מינג מן המעוררת את    התנועה

 בין פלג הגוף העליון לתחתון.מאפשרת זרימת צ'י 

 

 טפיחות על הגוף  – 9תנועה מס'  -סדרת בסיס  

ות בצד יאנגי קצוות הגוף לעומת מרכז הגוף, טפיחבטפיחות נשים לב להיבטים השונים: 

 צד חיצוני וצד פנימי.   –לעומת ייני של הגוף, טפיחות בצידי הגוף 

 

 הגוף:   ובמרכזהגפיים לעומת טפיחות בגו  בקצוותטפיחות 

וככל  , כתיתמער ההשפעה היא יותר בקצוות )בקצות ידיים ורגליים( טופחות  שאנו ככל 

. טפיחות בחזה ובבטן  מקומיתוב אליו ההשפעה היא יותר שאנחנו טופחות בגו וקר

טפיחות בגב התחתון ובאזור הכליות מעוררות תנועה במינג  ו  משפיעות מקומית באזור זה

 מן.

 

 של הגוף:   הייני של הגוף לעומת טפיחות בצד  היאנגי טפיחות בצד 

בית   זורבעלי השפעה על אי  ייניםמרידיאנים עוברים שלושה   הפנימי של היד באיזור

 לב ונשימה )מרידיאן מעטפת הלב, מרידיאן הלב, מרידיאן הריאות(. – החזה

המשחררים את   היאנגיםעל שלושת המרידיאנים יש השפעה  של הידהחיצוני   באיזור

)מרידיאן המחמם  הכתפיים והצוואר, משפיעים על הראש וטובים לכאבי ראש ומגרנות

 . י הדק(ש, מרידיאן המעי הגס, מרידיאן המעהמשול

 של הרגל זורמים מרידיאן הכבד, הטחול, והקיבה.בחלק הפנימי  

 באיזור האחורי של הגוף זורם מרידיאן שלפוחית השתן 

 באיזור הקדמי של הגוף זורם מרידיאן הקיבה

 ומרידיאן הטחולבאיזור הפנימי של הרגל והקדמי של הגו זורמים מרידיאן הכליות 
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 דים:  טפיחה בצד

 לצידי הגוף.הזורם  מרה המרידיאן כיס על  של הגוף משפיעות  צוני החי  טפיחות בצד

   מרידיאן הכבד.של הרגליים משפיעות על  הפנימי טפיחות בצד 

 

 עיסוי אזור גב תחתון - 10תנועה מס'  -סדרת בסיס  

כשאנו פועלות משם אנו פועלות ללא מאמץ וזהו   .שער החייםעיסוי מעורר את אזור  ה

חזק שלנו. השאיפה והנשימה מאפשרים חיבור של התנועה  מאגר הצ'י הכי עמוק ו 

כאשר הנשימה מותאמת לתנועה, הצ'י  -אחראית על תנועה של צ'י  לנשימה, הנשימה

ות את  ימים( לפני שאנו מתחיל 100חודשים ) 3יש לחזור על תנועה זו במשך  זורם חלק. 

לעמידה ובכל זמן  התנועות לגילגול האגן. טוב לעשות את התנועה בכל מעבר מישיבה

 שיש רגישות בגב התחתון. 
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 התנועות הנשיות
   המרפאותהתנועות  

 של הצ'י קונג לנשים
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 של הצ'י קונג לנשים  המרפאותהנשיות התנועות 

 (. Liu Ya Fei) ליו יה פיי  דר' על פי הרופאה המאסטרית

 

רך שבה אנו נעות, שיש לה את  בזמן תירגול התנועות הנשיות המרפאות נשים לב לד

 האיכויות הבאות:

 נשיות

 רכות

 יופי הבא מבפנים 

זו  מהלב הבאיופי . בהרמוניה שנעהתענוג להסתכל על מי , זהו נובע משחרורזהו יופי ה

האנרגטי. תנועה ללא עצירות, ללא סטגנציה, לא סגורה,  תנועה פתוחה ורכה של הגוף 

 זה יתבטא כלפי חוץ.כך ו  מוניה, את הטבעיותלחפש בפנים את ההרנרצה  לא מוגבלת.

 חוץ.כלפי אם בפנים יש הרמוניה ורכות, זה יתבטא ו קשר בין הפנים לחוץ מכיוון שיש 

 

 

 התנועות הנשיות נחלקות לחמישה תחומים עיקריים: 

 הרמוניה כללית של הגוף  –חלק ראשון  .1

 להניע את הצ'י במרידיאן העיבור  –חלק שני  .2

 מרידיאן החגורה יה של הרמונ –חלק שלישי  .3

 לסובב את הדאן טיאן כמו ירח מלא –חלק רביעי  .4

 להניע בהרמוניה את עמוד השדרה  –חלק חמישי  .5

 איסוף אור הירח –תנועת סיום  .6

 תנועות והקשות לחיזוק הרגליים .7
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 הרמוניה כללית של הגוף –חלק ראשון 

הקודקוד  של מים טהורים, שעוברת בגוף רגוע ומשוחרר מקצה  מקלחת פנימית (1

רגשות, מתחים ת פנימית ושחרור של ועד כפות הרגליים, תחושת ניקוי, רעננו 

להירגע ולתת לטל השחר לחלחל פנימה. מלמעלה למטה, ומבפנים וכאבים. 

 החוצה, כל מה שמיותר נשטף החוצה.  

 

נעות בטבעיות. אפשר לדמיין כדור ידיים . הCV17 .מרכז בית החזה פתיחה של (2

זה. בסגירה יים, ולדמיין קשר בין כפות הידיים למרכז בית הח אנרגיה בין היד

מקדימה יש פתיחה מאחור בין השכמות, מה שתורם לזרימת הרגשות התקועים. 

   לשאוף לתחושה של נוחות והרמוניה ללא מאמץ.

 

לשיפור הזרימה בשד ולאיזון  : עיסוי שדיים תוך סיבוב טוב של הכתפיים (3

פטמות. היד מכילה ה( מונח על Lao Gongהיד )המערכת ההורמונלית. מרכז כף 

 ומעסה את כל השד. להרפות כתפיים בכל פעם. 

* יש להתאים את המגע למצבים שונים של בריאות האישה, ועל פי הצורך לעשות  

 את התנועה ללא מגע פיזי.

 

 Ren Mai)קדמי ) -ידיאן המרכזי להניע את הצ'י במר –חלק שני 

דן טיאן המשפיעה על ה CV17בנקודה  החזה,הצבעה ולחיצה על מרכז בית  (1

להרגיש טוב  –המרכזי. אזור הקשור לזרימת הדם ולכן חשוב לנשים. בשאיפה 

 לשחרר ולפתוח את בית החזה, האצבעות שוקעות פנימה.   –את האיזור, בנשיפה 

מסלול, מלמעלה עד למטה, אצבע אחרי . כל הRen Maiהצבעה ולחיצה על  (2

האצבעות צמודות והידיים צמודות זו לזו. התנועה נכנסת    ., עד עצם הפוביסאצבע

כמו להוציא בוץ   -דימוי לעומק הגוף, לדמיין שהגוף מקבל את האצבעות.  

 מקרקעית הנהר.  

 ,  )ללא מגע(ידיים עולות  –. שאיפה Ren Maiלעסות ולהזרים אנרגיה ב  (3

ומוליכים  עד למטה. אפשר לדמיין מים זורמים  בהברשהידיים יורדות  –נשיפה 

 את הצ'י. 

עיסוי הבטן לאיזון אש ומים. להתחיל בעיסוי רך ובהדרגתיות להגביר את עוצמת   (4

 .מרכז הקיבה, דאי מאי, פוביס, דאי מאי( – נקודות 4העיסוי )לעבור דרך 
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להניח ידיים, ( באמצעות הרמת הדן טיאן. Yuan Qiהאנרגיה המקורית ) חיזוק (5

)פי הטבעת, הנרתיק,   תחים נסגריםלתת לעצם הזנב להתגלגל לפנים, הפ 

 לחכות ולשחרר.  , בשאיפה ידיים עולות, השופכה(

העיסוי תורם לאיזון אנרגטי של האיברים .  Dan Tian-עיסוי אלכסוני של ה (6

עמוד השדרה מתנועע , הרחם והשחלות. כל הגוף משתתף בתנועה ,הנשיים

, להמשיך לאורך GB26לרדת מהמותניים, דרך . וגם האגן מתגלגל בתנועה גלית

(, דרך אזור השחלות ועד עצם הפוביס. למצוא את ההרמוניה Iliumעצם הכסל )

 של התנועה בגוף. זה טוב לטיפול בהרבה מחלות. 

התנועה תורמת לעיגון . עם שתי הידיים בתנועת ירח Dan Tian-עיסוי כפול של ה (7

ת העובר )להתפתחו האישה בתוך גופה ועוזרת בתקופות של שינוי כמו הריון 

התנועה מאזנת יין . מים )גלי חום(-לאיזון אש המנופאוזולחיזוק האם(, ומועילה ב

 ויאנג, חוץ ופנים, ימין ושמאל, למעלה ולמטה.  

של הכבד וכיס במרידיאנים אנרגיה את ה להזריםמנת  עיסוי מהצדדים למרכז על (8

 הכבד בעיסוי. איבר המרה. לעסות לאט ולהדגיש את אזור 

 

 ( Dai Maiה של מרידיאן החגורה )הרמוני –  חלק שלישי

ושער עיסוי אזור המותניים והחוליות המותניות )ידיים מונחות באזור הכליות  (1

 החיים(.

למטה, האצבעות משני -למעלה את איזור המתניים ידיים מעסותשתי ה .א

צידי עמוד השדרה, הגוף נע בגל, לשחרר טוב את עצם הזנב ואת עצם 

 העצה.  

למותן, יד שנייה מעסות מאחור, יד אחת עולה  שמאל, ידיים-ן לנדנד אגן ימי  .ב

 יורדת מאחורי הירך. תנועה ספונטנית ומאוד רכה. 

הידיים מעסות בעיגול "חצי ירח", ידיים עולות במרכז הגב ויורדות לצידי  .ג

 הגוף. הגוף נע בגל.  

"בחוץ". להניע את האגן בתנועה מעגלית,   Dai Maiהרמוניה של מסלול   (2

 ם יכולות להיות ישרות. ברכיי הופ. -ורחבה ביותר. כמו חישוק הולה אופקית

"בפנים". הכוונה נשארת בתוך האגן, לשחרר  Dai Maiהרמוניה של מסלול   (3

טוב את האגן ואת הגב התחתון. אפשר לדמיין כדור שמסתובב בקערה.  

 ברכיים וקרסוליים רכים.  
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 כמו ירח מלא  טיאן- דןלסובב את ה  –חלק רביעי 

 ף רפוי ונינוח, תנועה רכה ומלאת רוך, לתת לגוף להתבטא.  הגו כל 

בתחילת התירגול לשים לב לכל נקודה במסלול, בהמשך התנועה הופכת למעגלית  

 וזורמת.   

שער החיים,  נקודות:  את הלדמיין  .לפניםועולה ממאחור  תנועה יורדת  (1

שער  לור טבור, מרכז הקיבה ולאחים הצ'י, סאקרום, עצם זנב, פרינאום, 

 להמשיך את הסיבוב.   החיים.

 .אותן נקודות בכיוון ההפוך אחור:ועולה מ מלפניםתנועה יורדות  (2

  ., מותן חיץ הנקביםלדמיין את הנקודות: מרכז הקיבה, מותן, : מימין לשמאל (3

הפרינאום, במקום מסוימים )הריון, מחזור, צניחת איברים( לדמיין  במצבים* 

 . pubis-נקודה גבוהה יותר, את עצם ה

חיץ מרכז הקיבה, מותן,   - כנ"ל דרך אותן נקודות בכיוון ההפוך משמאל לימין: (4

 . , מותן הנקבים

 

 

 להניע בהרמוניה את עמוד השדרה  –חלק חמישי 

עמוד השדרה לכל אורכו, הכל בריא, מושלם, נוח. בכל    שללפני התנועות להתחיל בדמיון מודרך  

ורגוע נינוח  רך,  מאוד  נשאר  הגוף  ובתנועה  התנועות  בספונטניות  להתבטא  לגוף  לתת   .

 משוחררת, כל הגוף כיחידה אחת.  

אל  אחורה, כמו גלים של ים הנשברים-להניע בתנועה גלית את עמוד השדרה קדימה (1

 החוף.

 , כמו עלים של עץ הערבה הבוכיה.להניע לצדדים ולאזן את עמוד השדרה לימין ולשמאל (2

 החוליות הצוואריות( )ללא 8להניע את עמוד השדרה בתנועה של   (3

 תו הכיוון בעלייה ובירידה(. התנועה באו להניע ולאזן את עמוד השדרה בתנועה ספירלית ) (4
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 תנועת סיום 

הידיים עולות, אוספות את אור הירח אל הגוף ואל הדן טיאן.    אדמה:אדם ו הרמוניה של שמיים,  

לחזור על התנועה כמה    להמשיך ולרדת למטה, לאסוף צ'י מהאדמה, ולהביא אל הדן טיאן.

 פעמים. בסיום ידיים על הטבור. 

 

   בסיום התירגולתנועות והקשות 

על   ויד שניה מקישה לצד הירך GB26לצד המותן יד אחת מקישה  –אגרופים קלים בידיים  (1

GB31  .תוך נדנוד האגן מצד לצד וכיפוף ברך אחת , 

ו האלכסוני מעל עצם  באזור של השחלות על הקבאגרופים קלים להקיש שלוש פעמים  (2

 .  GB30 ואז פעם אחת מאחור בנקודת האישיאס בישבן , תוך כיפוף ברכיים. וביסהפ

ידיים על הברכיים, ברכיים כפופות, לסובב ברכיים ולנסות לשמור על הברכיים באותו   (3

 הגובה, ולהחליף כיוון. מניע את האגן ואת כל עמוד השדרה, מחזק שרירים. 

 באלכסון מתחת לברך  יד מאוגרפתצד כף יפות ברכיים להקיש עם להצמיד ברכיים ותוך כפ (4

ST36 . 

 . GB34על  ומקישהומתחתיה לצד הברך  דע עוברתהמשך תוך כדי כיפוף ברכיים, הי  (5

 

  –לנשום תוך כדי פתיחת ידיים    -דן טיאן  להחזיר ולאסוף את האנרגיה ב  -  לאסוף אנרגיה לסיום 

פעמים   כיוון.  שלוש  עלבכל  הידיים  ולנשום    בסיום  אחת  הטבור,  רגל  לסגור  הידיים.  אל 

 ולשחרר.  

 

 

)המספר של היאנג(, וכן  9או )המספר של היין(  6מספר החזרות על כל תנועה הוא 

. מספר החזרות תלוי בזמן שיש לתירגול, וכן האם הכוונה היא טיפוח 9-ו 6כפולות של 

 .בריאות באופן שוטף, או טיפול בבעיה מסוימת
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יס מושגי בס

 ה סינית ברפוא
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 מושגי בסיס ברפואה סינית 

מספר תחומי טיפול כגון צ'י קונג, דיקור, תרפיות מגע כגון טווינא,  כוללתסינית הרפואה ה

צמחי מרפא, תזונה ועוד. כיום בסין לומדים כל תחום בנפרד לעומק, אך כל התחומים 

אוריה באה מתוך התבוננות בטבע  ביחד נותנים מענה למגוון רחב של אנשים ובעיות. התי 

יה הינה מקבץ של סמלים המאפשרים לימוד וניסיון רפואי קליני של אלפי שנים. התיאור

ומושפעים מהתרבות הסינית ותפיסת העולם הטאואיסטית, קונפוציוניסטית, בודהיזם 

 ורפואה שמאנית עממית. 

נרשם לדעת החוקרים הספר הקנוני המאחד את הרפואה הסינית נקרא "הקיסר הצהוב" ו 

צהוב מהווה בסיס מעשי  פנה"ס. הקיסר הבין המאה הרביעית לפנה"ס למאה השנייה ל

ותיאורטי עד ימינו אנו. התרבות הסינית שבה נרשם הקיסר הצהוב שונה מהתרבות  

בין  הקשרים המערבית ואף מהתרבות הסינית המודרנית. הדגש בקיסר הצהוב הינו על  

 ן האדם לסביבתו.מערכות פיזיולוגיות ובי 

 הרפואה הסינית מתבססת על שלוש אסכולות:  

 יאנג וחמשת התנועות -יין  .1

 ( Zang-Fuתיאורית האיברים הפנימיים ) .2

 דיאניםי תיאורית המר .3

 

 צ'י , יאנג,  יין  עקרונות בסיסיים: 

המושגים צ'י, יין ויאנג הינם אבני הבסיס ברפואה הסינית ובכלל בתרבות  

אים לתאר תנועה, המשתנה כל הזמן, השינוי הוא הסינית. צ'י, יין, יאנג ב

 הדבר הקבוע בחיינו אותו אנו באים לתאר.  

החי. צ'י קיים בכל דבר חי, צ'י הינו   םצ'י הוא היחידה הקטנה באורגניז

 אנרגיה וחומר. 

הסימן בשפה הסינית לצ'י הינו סיר אורז המעלה אדים, צ'י הינו האורז המתבשל והאדים 

 רז. כאשר מתארים צ'י כאנרגיה זה מחטיא את המטרה.  העולים מסיר האו 

יין ויאנג הם סמלים לתנועת הצ'י. בפשטות יין ויאנג הינם תנועה, יין  הינה תנועה  

 החוצה. שמתכנסת פנימה ויאנג הינה תנועה שיוצאת 

 גדל, חם, גברי  מתרחב, נפתח, זז,  -יאנג

 מתכווץ, נסגר, מזין, קמל, קר, נשי  -יין 

 יין ויאנג, כל דבר קיים הוא בעל אספקט של יין ויאנג.  חיבור של  החיים הינם

 דרך גרפית לתאר שינוי. הואהמכיל יין ויאנג , Taijiוטאיג'י  ,צ'י הוא שינוי 
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 חמשת היסודות 

זם( מתבסס על הצפייה בעולם הטבע ובאופן שבו הוא פועל. ברפואה  הדאואיזם )טאואי 

ת של גוף האדם השואבת מהחילוף הדינמי בין הסינית דבר זה מוביל לתפישה מטאפורי 

 יין ליאנג בטבע. חמשת היסודות הוא השלבים הם:

 רטובים, קרירים, יורדים, זורמים וכו'  –מים 

 יבשה, חמה, עולה, נעה וכו' –אש 

 צומח, גמיש, מושרש, חזק וכו' –עץ 

 חותכת, קשה, מוליכה וכו'  –מתכת  

 חה וכו' פורייה, יצרנית, פוטנציאל צמי  –אדמה 

בין היסודות יש יחסים פנימיים, המאפשרים להבין כיצד תהליכי הגוף תומכים ושולטים זה 

המים מצמיחים עץ, העץ הוא חומר גלם בלשון ציורית ניתן לתאר את המעגל כך: בזה. 

ליצירת אש, האש יוצרת אפר ואדמה, בעמקי האדמה נוצרת מתכת, המתכת בעמקי  

 להמשך צמיחת העץ, וחוזר חלילה.  האדמה מחזיקה את מי התהום

-https://www.inner-space.co.il/five-elementsמקור התמונה: טלי בר, רפואה סינית גוף נפש, 

chinese-medicine   
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 החומרים הבסיסיים 

ההשקפה המערבית בנוגע לגוף האדם מדגישה את המבנים הפיזיים והמרכיבים שבאים  

מתבוננת ברכיבי התהליך ולא במבנה. גוף האדם  ית ביחסי גומלין איתם. התפישה הסינ

הוא בראש ובראשונה מערכת אנרגיה, שבתוכה פועלים חומרים שונים ביחסי גומלין, כדי 

 (. Shenליצור אורגניזם פיזי. החומרים הם: צ'י, ג'ינג, דם, נוזלי הגוף ורוח האדם ) 

 

 Qi  צ'י

החי, הצומח, הדומם,  –יים ביקום על פי תורת הדאו, הצ'י הקוסמי הוא מקור הכל. כל הק

עשוי מאותו צ'י קוסמי בביטוייו השונים. אחד מביטויי הצ'י הקוסמי    –התהליכים והתופעות 

 כוח החיים.  –הצ'י אשר בגופנו  –הוא האנרגיה המאפשרת לנו את החיים 

  בעת הלידה מקנן בנו הצ'י התורשתי הממוקם באפיק הכליות. הוא עשוי משני רכיבים: צ'י 

שספגנו    –  Yuan Qiהיואן  –ד והצ'י המול ,שקיבלנו מהורינו  – Jingהג'ינג  –היסוד 

 מהאם בזמן ההריון. 

יואן צ'י נובע מהג'ינג ותפקידו להניע תיפקוד איברים. הוא הבסיס ליצירת הצ'י האמיתי. 

 המקור שלו הוא במינג מן. 

צעות המזון,  ימה, באמדרך הנש – מרגע הלידה ואילך נטען בגופנו צ'י בשני אופנים 

 ובאמצעות מגע ואמפתיה. 

אורח החיים שלנו יקבע עד כמה "נבזבז" את הצ'י התורשתי, לדוגמה איזון בין שעות 

תחושה של סיפוק  ו איזון רגשי עבודה ומנוחה, והקפדה על שעות שינה מספקות. כמו כן, 

לגופנו   'י הנכנסכמות הצ יחזקו את הצ'י. בנוסף לכך, נוכל להגדיל את והגשמה בחיים

יום באמצעות נשימה מודעת, תזונה טובה לנו, מגע ושהות עם אנשים הטובים  - בחיי היום

 לנו. 

 

 סוגי הצ'י השונים והתהליך בו הם נוצרים 

Yuan Qi –  מקבלים בירושה הצ'י שאנו זהו . (צ'י טרום לידה)מכונה גם  הצ'י המקורי

הצ'י התורשתי מאוחסן בכליות  ה(.ורש)ת JINGוהוא נובע מה מהורינו ברגע ההתעברות 

. על פי אורח החיים  אנשים שונים נולדים עם מטען שונה והוא חיוני לגדילה ולהתפתחות.

 שלנו נוכל להשתמש במטען זה בחכמה או לבזבז אותו בטרם עת. 

Gu Qi –   .)מושפע מתזונה טובה באופן אישי  העיכול של המזון. מופק מהצ'י )צ'י המזון

 פקת צ'י המזון.  יל כבר בשלב הלעיסה. הטחול קשור לתהליך ה לאדם, ומתח
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Kong Qi –  .)מהאוויר שאנו נושמים והאיבר העיקרי הקשור  הצ'י המופק )הצ'י של האוויר

 נשימה מודעת ועמוקה, כמו בצ'י קונג, מחזקת את צ'י הריאות.  לתהליך זה הוא הריאות. 

Zong Qi  –  תפקידו  האווירשל צ'י המזון עם צ'י וב שילהוא המכונס )צ'י החזה(, הצ'י .

 מאוחסן בחזה. להזין את הלב ואת הריאות. 

Zhen Qi  – החיבור בין  והוא נובע מובאיברים,  זהו הצ'י הזורם במרידיאניםי. הצ'י האמית

   (. Yuan Qi-המכונס ופעולה של הצ'י המקורי )ההצ'י 

 הצ'י האמיתי מתפצל לשני סוגים:

Wei Qi (מ ה )מפני מחלות, והינו מקביל למערכת החיסון במושגים  גן על הגוף צ'י המגן

הגוף ובתוך השרירים והעור, אך לא בתוך   בצידו החיצוני שלהמגן זורם צ'י ההמערבים. 

המרידיאנים. הוא שולט בטמפרטורת הגוף על ידי פתיחה וסגירה של הנקבוביות בעור.  

הזרימה שלו תלויה  ר לגוף.יצונים לחדו תפקידו העיקרי למנוע מגורמי המחלה הח

 בריאות. 

Ying Qi  (צ'י זה מזין את האיברים, צ'י זה זורם במרידאנים ואיתו עובדים ה )צ'י המזין

 בדיקור. תרגילי הצ'י קונג לאיזון האיברים עובדים על צ'י זה. 

  

 : הספר רפואה סינית / תום וויליאמס, הוצ' עופרים האיורמקור 
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 'י בגוף התפקידים העיקריים של הצ

כל פעילות דינמית היא היבט של זרימת צ'י,    שינוי:לתנועה ו ל המקור לפעילות הגוף,   -

 .שינויים בגוף, למשל הפיכת המזון לצ'י ולדםלצ'י מסייע להיווצרות ו וכן ה

 .הגנה: צ'י מגן על הגוף מפני פתוגנים חיצוניים -

סדיר את סילוק  מם, שומר דם בכלי הדם, מויציבות: צ'י מחזיק איברים במקו   הרמה -

 .הנוזלים

 הובלה: צ'י הוא הבסיס לכל תנועה וצמיחה בגוף.  -

 : צ'י מסייע בשליטה בהומאוסטזיס ומספק חום לגוף.חימום -

בתירגול צ'י קונג חשוב למלא ולחזק את הצ'י ולא רק להניע צ'י. לכן חשיבות התירגול של  

 הדאן טיאן.   –ר הצ'י על מנת לטפח ולמלא צ'י במאגמדיטציה ואי צ'ואן,  –אי תנועה 

 

Jing -  תמצית  – ג'ינג   

ג'ינג הוא החומר המאוחסן בעיקר בכליות. הג'ינג קשור לשינוי התפתחותי איטי, המאפיין  

את צמיחת הגוף החי ממצב של עובר ועד גיל מבוגר ומוות. זאת לעומת הצ'י האחראי על 

מותו ואיכותו קובעת את  התנועות היומיומיות. ג'ינג מולד הוא הבסיס לצמיחה ברחם, כ

'ינג שלאחר הלידה מופק מהמזון ופעולת הטחול והקיבה. הוא  מבנה האדם למשך חייו. ג

משמש תחליף לג'ינג המולד. הרפואה הסינית עוסקת בעיקר בג'ינג הכליות הקשור לשני 

 אלו. 

 תפקידי הג'ינג 

 שולט על הצמיחה, ההתרבות וההתפתחות.  

 ורש כל הצ'י בגוף. מטפח את צ'י הכליות, שהוא ש

 מייצר לשד עצמות.  

 הבסיס למבנה הגוף ופועל בתיאום עם הצ'י המגן.  יוצר את

 

 דם 

הרפואה הסינית מתייחסת לדם כאל  משמעות הדם ברפואה הסינית שונה מזו המערבית. 

ביטוי חומרי ונוזלי מאוד של הצ'י. ברפואה הסינית התפתחות הדם תלויה במזון ובאיברים  

 בה, ריאות, לב וכליות. גם לג'ינג תפקיד בתהליך הפקת הדם בגוף.  הטחול, קי 

הרוח  תפקידי הדם בגוף הם להזין את הגוף, ללחלח ולשמן את הגוף, ולסייע בעגינת 

(Shen .) 
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Shen  –  נפש, רוח האדם 

הג'ינג, הצ'י והשן הם "שלושת האוצרות" ברפואה הסינית והם מרכיבים חיוניים בחייו של 

 הפרט.  

 הוא הסמיך ביותר ואחראי על תהליכי ההתפתחות של הגוף. נג ג'י 

 צ'י הוא השלב הבא, אחראי על תיפקודי החיים המיידיים של הגוף. 

 דן ביותר, האחראי על התודעה האנושית. שן הוא השלב המעו 

כששלושת האוצרות מצויים בהרמוניה, יהיה הפרט זוהר ומלא חיים, בעל כושר גופני, חד 

 ה שכלית. הכוח המניע של השן מרמז על אישיות הפרט.  ועירני מבחינ

הפרעה בשן עלולה להופיע כחשיבה איטית ומבולבלת, חרדה ונדודי שינה. במקרים 

קיצוניים, חוסר הרמוניה בשן עלול ליצור הפרעת אישיות חמורה, הפרעות פסיכיאטריות 

 ואף חוסר הכרה.  

 טבלת סיכום נושא החומרים הבסיסיים 

 

 רפואה סינית / תום וויליאמס, הוצ' עופרים  לה: הספרמקור הטב
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 מערכת המרידיאנים

אחת מההבנות הבסיסיות ברפואה הסינית היא שקיים בגוף מצע בסיסי התומך, מזין 

. במערב Jing Luoבין כל תפקודי וחלקי הגוף, המצע בנוי מרשת הנקראת  מקשרו 

בצורה מדויקת את הרעיון  משקף אינו  מרידיאן . מרידיאן כ  Jing luoתרגמו את המושג 

עושה אנלוגיה בין קווים החוצים את כדור הארץ בין הקוטב הצפוני לדרומי  מרידיאן הסיני. 

 מרידיאניםהינם רשת  של "נתיבים" שבה הצ'י זז. ה מרידיאנים. ה Jing luo-לבין רשת ה

 ידיאניםרמת, הנמצאים בין חלקים אנטומיים, שרירים, עצבים, כלי דם, גידים ורצועו 

 נמצאים בשקעים לאורך הגוף שמתוארים בספרות כ"וודיות" או עמקים. 

נקודות אקופנטורה קלאסיות )יש בנוסף מאות נקודות אקסטרה.   670ישנם בגוף 

, אך בפועל יש הרבה אסכולות של  main stream-הנקודות הקלאסיות זה מה שנלמד ב

היוצרים   מרידיאניםשנקראים ולים במסל דיקור(. נקודות אקופנקטורה מחוברות ביניהן 

 רשת הקושרת את כל הגוף.

הינם  מרידיאניםכיום הסברה הרווחת אצל רופאים וחוקרים רבים ברפואה הסינית שה

הרקמה המחברת ומאחדת את כל הגוף ליחידה אחת. הרקמה המחברת עוטפת את כל  

)של קולגן  סיביםויה מכלי הדם, שרירים, רצועות ואיברים פנימיים. הרקמה המחברת בנ

 או אלסטין( הניתנים לראייה בעזרת מיקרוסקופ. 
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 המרידיאנים 12איור: 



50 

 

 ב"ס לצ'י קונג נשי –| נפלאות  Ayalachikong.co.il|  050-726-1555ייצר |  אילה גר

 לשימוש אישי ולימודי בלבד, אין להעתיק בשום אופן @ המידע  

 , בהקשר למרידיאנים בגופנו( Yangוהיאנגית )(  Yinהתנועה היינית ) 

חשוב , היינים והיאנגים בגופנו  מרידיאניםהאזורים המשויכים לכאשר אנו מסווגים את 

 . דיכוטומית ואינהההגדרה משתנה לזכור שיין ויאנג הם יחסיים אחד לשני, ולכן 

 ם של יין ויאנג בגוף: מאפייני

  תנועה שיוצאת החוצה היא יותר יאנגית מתנועה מתכנסת פנימה שהיא יותר יינית.

יה מן העין שהיא יותר  תנועה חיצונית הנראית לעין תהיה יותר יאנגית מתנועה הסמו 

איברים יחסית ליהיו יאנגים  איברים שהתפקיד שלהם הוא להוביל חומרים בגופנו יינית. 

 הם יותר יינים, שבעלי יכולת אגירה 

שקשורים לתנועה יינית בגופנו ובאזורים   מרידיאניםבאזורים היינים של גופנו עוברים ה

בצידי  גית העוברים בגופנו. נשקשורים לתנועה יא מרידיאניםהיאנגים של גופנו עוברים ה

 שמווסתיים בין יין ליאנג. מרידיאנים עובריםהגוף, בין האיזור הקדמי לאחורי, 

הוא ייני ( torso-העליון, הפלג הגוף  )  ֵגו )האנטריורי( של ה הקדמי חלק האי לכך נאמר ש

רוב האיברים   נמצאים ֵגו של הקדמי ה מכיוון שבחלק  . זאתהיאנגי  האחורי ביחס לחלקו 

חורי אהלעומת החלק  , ( שהם איברים בעלי יכולת אגירה)חוץ מהכליות הפנימיים

ממערכת של שרירים האחראים לתנועות גופנו.   , היאנגי, המורכבֵגו )הפוסטריורי( של ה

ניתן גם לחלק את  . ֵגו הוא גם רך באופן יחסי לאיזור האחורי של ה ֵגו האיזור הקדמי של ה

של גופנו הוא ייני ביחס לחלק   התחתון החלק הגוף לאיזור התחתון והעליון: נאמר ש

 ביניהם.  החגורה המווסת מרידיאן שני האיזורים זורם ין , בשל גופנו  העליון 

 

 הערה:  

היאנגים ולא מגיעים  מרידיאניםאליו מגיעים כל ה -הראש הוא האזור הכי יאנגי בגופנו 

 היינים.  מרידיאניםכלל ה

ייני אחד ולא  מרידיאן בחלק הפלנטרי של כף הרגל, החלק הייני ביותר בגופנו, מגיע רק 

 .כלליאנגים  יםמרידיאנמגיעים 
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המרידיאנים 

 המיוחדים 
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 המרידיאנים המיוחדים שמונת  

הערוצים המיוחדים אינם מחוברים לאיברים, ורק לשניים מתוך השמונה יש נקודות דיקור.  

השמות שלהם הם: העיבור, השליטה, החדירה, המחוך, כלי קישור מסוג יין / יאנג, כלי  

 ג. ריפוי מסוג יין / יאנ

 התפקידים העיקריים של המרידיאנים המיוחדים הם:

הערוצים הרגילים, בכך שהם ממלאים אותם ומרוקנים מאגרי צ'י ודם לשנים עשר  .1

 אותם, על פי הנדרש. 

 הם מעבירים ג'ינג בכל הגוף, היום שהם בעלי קשר חזק לכליות.   .2

בשמירת   הם מסייעים להעברת הצ'י המגן מעל הגוף, ובכך יש להם תפקיד חשוב .3

 הבריאות. 

  הם מספקים קשרים נוספים בין שנים עשר המרידיאנים הרגילים. .4

 

 )כתבה: רינת אלוני( והמרידיאנים המיוחדים  התנועות הנשיות 

כבר מהשם תנועות נשיות, וכבר מההגדרה שזה מיועד לטפח בריאות וריפוי גוף נפש  

האישה מהאיש, ונותנות  האישה, אנחנו נותנות זכות קיום לשוני הנפשי והפיזי של 

ספציפית הנוגעת בנו, הנשים. לעצמינו את הזכות ואת הזדמנות לטפל בעצמינו בצורה 

 אנחנו מתחברות לאנרגיה הנשית שלנו. 

 המרידיאנים המיוחדים 

בסדרה הנשית אנחנו מתייחסות בתרגול למרידיאנים המיוחדים, וזו מאפיין יחודי של  

המרידיאנים, או על פי חמשת   12-נג מניעים צ'י בהסדרה הנשית. לרוב בסדרות צ'י קו 

 שנה. ואילו כאן הדגש הוא המרידיאנים המיוחדים. האלמנטים או ארבע עונות ה

המרידיאנים המיוחדים הם אבני היסוד שלנו, בזמו ההריון הם הראשונים להיבנות, ומהם 

תנו ולשמור עלינו נוצר המבנה המוכר שלנו. בנוסף יש להם תפקיד ואחריות גדולה לאזן או 

 במצבי קיצון ובמצבי מעבר בחיים. 

 מצבי המעבר של הנשים 

המעבר הראשון הוא בילדות עם תחילת תקופת   –צבי המעבר מרובים הם לנו הנשים מ

הפוריות ותחילת המחזור החודשי. לאחר מכן תקופה של הריונות ואימהות ו/או לנשים 

 .  אחרות תקופה של לידת רעיונות ופיתוח קריירה

וב עוזבים פרק מעבר נוסף הוא גיל המעבר, גיל הבינה. שם מפסיק המחזור, הילדים לר

את הבית, או נתקעים בו, ויש שינויים נוספים משמעותיים הקשורים בגיל המעבר.  

במקביל מתחילה פרידה או דאגה להורים שלנו המזדקנים, מה שמדליק נורה אדומה  

 תירגול צ'י קונג בצורה מסודרת ועקבית.לגבי עתידנו, ומדגיש את החשיבות של 
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המיוחדים העוזרים לנו פיזית ונפשית להתגבר על   לכן חשוב לנו לעבוד עם המרידיאנים

 המעברים ולהסתגל כל פעם למצב חדש ומה שנדרש מאיתנו.  

מרידיאן החגורה, ייחודו בכך שהוא המרידיאן האופקי היחיד בגוף. מרידיאן זה חשוב 

המרידיאנים עוברים דרכו. כאשר אנו מניעות צ'י במרידיאן החגורה, אנו  ביותר כי כל שאר

יעות על כל שאר המרידיאנים, מאזנות את מרכזי האנרגיה ומאזנות את תנועת  משפ

הנוזלים באיכויות השונות שלהם בגוף. היות והוא אופקי, יש לו השפעה על כל השרירים 

 פל בהפרעות נשימה ועיכול בהקשר הזה. הטבעתיים, והוא יכול לתקן צניחת אברים, ולט

 

 ( בביה"ח נצרת, הקולג' לרפואה אינטגרטיבית,  )מאת: שאדי מרג'ייה הכלים המיוחדים 

  Duהכלים המיוחדים )אני קורא להם כלים ולא מרידיאנים, כי, חוץ מכלי השליטה 

הם   אין להם נקודות משלהם( זורמים בשכבות העמוקות בגוף האדם. Renוההתעברות  

המרידיאנים  12. ם בין כל המרידאנים, ועורכים את האיברים הפנימיים בסדר הנכון חברי מ

 12המיוחדים. אם  הכלים 8-נשפכים להם אם יש הרבה מים, ו הראשיים דומים לנהר, 

 שלהם.  הכלים המיוחדים יתנו מהמים 8, אז מרידיאנים הראשיים בחוסרה

במידה  .המרידיאנים הראשיים 12-הפגיעה תופיע קודם ב  ,כמעט בכל הפתולוגיות

לחשוב על פגיעה   יפוי ואין תוצאות בטיפול, ישוהמחלה ארוכה, כרונית, חמורה, קשה לר

מגיעים לרפואה הסינית   בכלים המיוחדים וטיפול דרכם )למשל בארץ, עד שהמטופלים

 עובר יותר מדי זמן(. 

 Chongוהחדירה  Duשליטה , ה Ren כלי ההתעברות

משם הם  . 1CV, ות ויורדים לחייץ הנקבים )פירינאוםישירות מן הכלי שלושתם נובעים 

לאורך קו   מסתעפים לענפים נפרדים. כלי ההתעברות זורם כלפי מעלה באזור הבטן, 

על הבטן,   האמצע, כלי השליטה זורם למעלה על הגב. כלי החדירה זורם כלפי מעלה

המקור של שאר   האלה הםלאורך ערוץ הכליות. ספרים רבים מציינים ששלושת הכלים 

קשורים לתמצית. מבחינה   כליות, ולכן הםהכלים המיוחדים, כי הם נובעים ישירות מן ה

על האנרגיה של המטופל ברמה    קלינית, שלושת הכלים האלה הם הכי חזקים בהשפעתם

 מבנית עמוקה. 
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 שהם בבסיס התירגול של הצ'י גונג לנשים המיוחדים מרידיאנים ת הארבע

הצ'י גונג לנשים ממוקמים בצירים   תנועות  של התירגולשהם בבסיס  מרידיאניםארבעת ה

המרכזים של גופנו ומקושרים לאיבר ה"כליות" )הכוונה ברפואה סינית בכליות היא לא  

 לאיבר הפיזי אלא למערכת פיזיולוגית שלמה(.  

החזק לחיות, הפחד   הן ה"מאגר" של צ'י איתו נולדנו, מקושר ללידה ומוות, הרצון  הכליות

 , מערכת השתן והמין.ממוות, קשור לפתחים תחתונים

הראשונים שלפי התיאוריה נוצרים במפגש של   מרידיאניםהנ"ל הם ה מרידיאניםארבעת ה

  -נערה  –לילדה   -הביצה עם הזרע, הם אחראים על היכולת שלנו להתפתח מתינוקת 

 בגוף. הכי עמוקים  מרידיאניםזקנה. הם ה  –אישה בוגרת 

 

 

שולט על כל היאנג בגוף, קשור למערכת העצבים המרכזית    :GVמרידיאן השולט ה

)עמוד השדרה והמוח(, מתחיל לפעול כאשר תינוק מרים לראשונה את ראשו, אחראי על  

 היכולת שלנו ללכת זקוף. 

 

( הוא אישה בהריון. RENאחד ממשמעויות השם מרידיאן בסינית ) :CVמרידיאן העיבור 

 היין בגוף, קשור למערכת הרבייה והשתן.אן העיבור שולט על כל מרידי 
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מקושר לכוח   :Chong Maiמרידיאן החודר ה

המקיים חיים )ברגע שנגמר אנחנו מתים(, נתיב 

זרימה ראשי של צ'י, פעמים רבות משווה לאורטה 

)אבי העורקים(,  מקשר בין הצ'י המולד לצ'י  

נה(, מקור כל הנרכש )צ'י שמקבלים מהאוויר והתזו 

 ". ים הדםהמרידיאנים, נקרא " 

: המרידיאן האופקי  Dai Maiמרידיאן החגורה 

בגוף, מפקח על תנועת העלייה וירידה של  היחידי 

 הצ'י, משפיע על המערכת הגניטלית.  

 

 

 

 

 

 המרידיאנים המיוחדים בהקשר למחזור הווסת 

זור ובונה את רירית  השבוע שלאחר הוסת, בו גוף האישה משתקם לאחר המח: 7-14יום 

 ( CV)  ההתעברות למרידיאן קשור ,  הרחם )"שלב היין"(

  למרידיאן שור , קשלב הביוץ, שהוא תהליך של יצירה ולכן נקרא "שלב היאנג" : 14-21יום 

 ( GV) השליטה

השלב שלפני המחזור, בו הגוף "מתכונן להריון", וכשהוא "מגלה" שהוא לא  : 21-28יום 

קשור  , , ולכן יכולים להופיע בו כאבים. שלב זה נקרא "שלב הצ'י"הוא נכנס למתח –בהריון 

 החגורה אן למרידי 

  -)המתפרץ   קשור לכלי החדירה ",הדםהווסת עצמה, הדימום, "שלב שלב  :7-28יום 

Chong ) 

  עללרעה  כל הכלים המיוחדים קשורים אחד לשני, וכל בעיה באחד מהם יכולה להשפיע 

 הכלים האחרים.

 מרג'ייה מקורות: שאדי 

 https://www.2clinic.co.ilעמיר שפר, "קליניקת שניים" באתר 
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 מרידיאן העיבור
 

Ren Mai 

Conception Vessel (CV) 
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 דיאני היין" י"ים מר -  העיבור מרידיאן 

Ren Mai, Conception Vessel (CV) 

 

 任脈 פירוש הסימניות

העיבור   מרידיאן המייצגת את   任הסימנייה הראשונה 

פירושה לקבל, לקחת אחריות, לשמור ולהגן. פירוש 

הסימנייה השנייה הוא אישה. החיבור של שני  

הסימניות ביחד יוצר את המשמעות של אישה במהלך  

העיבור  מרידיאן הריון. בכתבים הקלאסיים נאמר שאם 

 חולה האישה לא תוכל להיכנס להריון. 

 

 :מרידיאן מיקום ה

או אצל הגברים )ברחם   מתחיל בעומק מרידיאן ה

יוצא אל פני השטח בחיץ  מרידיאן . ה(בפרוסטאטה

חזה ההנקבים. עולה לאורך קו האמצע של הבטן, 

ערוץ פנימי של  מסתיים בשקע שמעל הסנטר.ו  והגרון 

שם , סביב הפה  למעלה ומתלפףממשיך  מרידיאן ה

ומסתיים  ,GV28-ב השולט מרידיאן מתחבר עם ה

 (.  ST1מתחת לעיניים )בנקודה  

 

לאיברים הפנימיים הבאים: רחם, כליות, מעיים, קיבה, טחול )לבלב(, לב  קשור מרידיאן ה

 וריאות. 

 Traditional Chinese Acupuncture, Worsleyמתוך הספר  ההתמונ

 

 העיבור: מרידיאן תפקוד 

זה בעל   מרידיאן העיבור נושא את החיים ומהווה את הבסיס הייני של החיים.  מרידיאן 

 חשוב במהלך ההיריון, הוא אחראי על הזנת העובר וגדילתו ברחם. תפקוד 

 תפקודים נוספים:  

 של החיים בגוף מאפשר הזנה רציפה •
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י על  אמפקד ושולט על כל תפקודי היין בגוף: משפיע על מערכת הרבייה, אחר •

 מרידיאן הקצב של הווסת, התעברות, ההיריון, לידה והפסקת הווסת. מכאן שה

 ים ההורמונאליים בחיי האישה. אחראי על השינוי

 צ'י המגן( בחלק הקדמי של הגוף ה)  מערכת החיסון אחראי על הפצה של  •

שולט על המערכת הפראסימפטטית, מערכת הנשימה, היכולת המנטאלית   •

 והזיכרון   

 

 :מרידיאן ת לאורך ה נקודות עיקריו 

 

ן נוכל צה עליהלחיבהעיבור משפיעות על האיברים הפנימיים ו  מרידיאן הנקודות לאורך 

לטפל באיברים וכן להרגיש האם יש רגישות מיוחדת המעידה על חוסר איזון באיבר.  

שלפוחית השתן, המעיים, הקיבה,   -לדוגמה  הקשורים לנקודות על המרידיאן הם איברים

 הלב ומגן הלב.

 

CV1- Hui Yin  -"בפרינאום(  "מפגש היין( 

CV2 – Qu Gu  –  "עצם עקומה " 

CV4 –  שער ה"-Yuan " 

CV6 -  Qi hai -   "ים הצ'י" 

CV8- Shen Que -   "שער הנשמה" 

CV11 -  "לחזק את הפנים" 

CV12 - Zhong Wan   –  "מרכז הקיבה" 

CV13 -  " הקיבה"  העליון שלהחלק 

CV17 -  Shān zhōng  – "מרכז החזה"   

 )בגובה הפטמות( 

CV22 - Tiān tū  - " מיתי ארובה שמי"   

CV24 –  "לקבל את הנוזלים" 

 נמצא בהמשך.   הנקודותעל מפורט ר הסב

 

 : רינת אלוניוראי
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 פירוט נקודות עיקריות לאורך מרידיאן העיבור

"קצה המחט", אטלס נקודות הדיקור,   -מידע רב מצוטט מהאתר של שון גודמן 

http://www.connective.org 

 

CV1- Hui Yin  -"מפגש היין" . 

 מרידיאן הנקודה התחתונה ביותר ב  זו . (פרינאום)הבחיץ הנקבים הנקודה ממוקמת 

)הנקודה הכי   GV20בינה לבין  :נקודה חשובה בתרגול צ'י גונגההשולט על היין.   ,העיבור

שהינו מקום   CV1-גבוהה בגוף( עובר ציר סירקולציה מרכזי של צ'י בין יין ליאנג בגוף: מ

 הכי יאנגי בגופנו.  מקום  GV20-ייני ומוסתר ל

האזור שבין הנרתיק  הוא(  Perineum) נאוםרי פ ה

, או חיץ לפי הטבעת )בעברית: "חיץ בין הנקבים"(

רקמות   הנקבים.הרקמה המפרידה בין  וזו הנקבים, 

הפרינאום הן רקמות גמישות שביכולתן להימתח או 

אזור זה עובר שינויים    .לצורך להתכווץ בהתאם

 .ניכרים במהלך לידה

האישה,   הפות  -  הפות רגלי  שבין  העור  אזור  הוא 

הכולל את כל איברי המין הנראים לעין. הפות מורכב 

( חיצוניות  שפתיים  מכוסות  labia majoraמשתי   )

פנימיות   שפתיים  שתי  המקיפות  ערווה,  בשיער 

(labia minora המסייע לאישה )( דקות ועדינות. בקדמת הפות נמצא מבנה קטנטן )הדגדגן

מאחורי הדגדגן נמצא הפתח דרכו יוצא שתן האישה )השופכה( ואחריו ע לאורגזמה.  להגי 

תעלת הלידה )הנרתיק(. פי הטבעת קרוב לפות אך אינו חלק ממנו. אזור העור שבין הפות  

 לפי הטבעת נקרא חיץ הנקבים או פרינאום.

 מתוך האתר של נטע שוחט, פיזיותרפיסטית  איור: 

https://netashohat.co.il 

 

CV2 – Qu Gu  –  "עצם עקומה " 

זהו השם הקלאסי של עצם הפוביס. הנקודה מווסתת את המחמם התחתון, מחממת  

ומעוררת את הכליות ומיטיבה עם מתן שתן. עיקר ההשפעה שלה היא על מערכת השתן  

 והגינטאליה. 

 

http://www.connective.org/
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ת  בחלק של העיסויים( אנו מדגישו  5בתנועת ההרמה וחיזוק אנרגיית המקור )תנועה מס' 

 : את הנקודה

CV4 –  שער ה"-Yuan )שמות נוספים של הנקודה הם דאן טיאן וארמון התינוק( " 

- שם הנקודה מרמז על המיקום שלה באיזור הדאן טיאן והיכולת שלה להשפיע על ה

Yuan Qi  .להיטיב עם צ'י המקור והתמציות. זו אחת מהנקודות החשובות ביותר לחיזוק ,

ליות ומזינה את היין של הכליות, מזינה דם ויין, מיטיבה הנקודה מחזקת את היאנג של הכ

ומחממת את הטחול, מיטיבה עם הרחם ועם ההתעברות, מווסתת את המחמם התחתון,  

טובה לחולשה של אזור הגב התחתון וקור   את שלפוחית השתן ואת המעי הדק. הנקודה

 ברגליים, במיוחד בגיל מבוגר. 

 

 ל הנקודה ים הצ'י:אנו מניחות ידיים על הטבור או ע

CV6 - Qi Hai -   )ים הצ'י" )שם נוסף של הנקודה הוא דאן טיאן" 

נקודת דיקור שנמצאת במרחק שתי אצבעות מתחת לטבור. הנקודה משפיעה על האיזור  

מדיטציה נושמים לנקודה, מה  בבצ'י גונג ו המשמש כמאגר של צ'י בשביל כל הגוף. 

שלנו שמסוגלות    חסנות האנרגיות העמוקותבדאן טיאן. שם מאו  שמחזק את הצ'י בגוף

 . היא מניעה את צ'י המקור המאוחסן בכליות.הנקודה משפיעה על צ'י ויאנג"להזיז הרים".

 

משפיעה על המחמם התחתון, יכולה לטפל במגוון בעיות גניקולוגיות, ומעודדת פעולת  

מור על המאגר היקר  צ'י גונג וברפואה הסינית אנחנו דואגות כל חיינו לחזק ולשמעיים.  ב

העיכול ואת הגוף באופן  הנקודה מאוד מחזקת את מערכת הרבייה, מערכת  הזה של צ'י.

 כללי.

 

CV8- Shen Que -   "הטבור עצמו נקרא בסינית "שער הנשמה(Du Qi ) 

שם הנקודה מתייחס למקום שבו רוח החיים נכנסת לגוף בזמן הנקודה ממוקמת בטבור. 

ש שער שמאפשר רק לנשמה להיכנס פנימה. הנקודה  התפתחות העובר, בנקודה י 

טוב לחמם את הנקודה כשסובלים מקור או תשישות גדולה.   מחזקת את היאנג בגוף לכן 

לנשים במיוחד חשוב לשמור על האזור חם כי הן ייניות יותר ונוטות לסבול מחולשה של  

י קונג נשים נוצר הטבור הוא האיזור דרכו יש קשר בין האם לעובר, ובתירגול צ' יאנג.

 הקשר בין האישה לגוף שלה, וכן להזנה בצ'י מהיקום.
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CV11 -  "לחזק את הפנים"  

מחזקת את מה שנמצא בפנים, מאזנת את המחמם   –שם הנקודה מעיד על תיפקודה 

האמצעי ומחזקת את הצ'י. נמצאת במרכז הקיבה ומקדמת את ירידת הצ'י של הקיבה.  

מה למצבים של עודף, כמו בנפיחות של בטן, מלאות של בטן  טובה לקידום העיכול ומתאי 

    לאחר האוכל, כאבי בטן, בצקות ועוד.

 

 י לבטן "איזון אש ומים" נקודה שאנו מפעילות בתנועת עיסו

CV12 - Zhong Wan   – "הקיבה".   החלק האמצעי של 

שם הנקודה מעיד על מיקומה ועל התיפקוד שלה. הנקודה מחזקת את הקיבה ואת 

כאבי בטן,  ול ומיטיבה עם העיכול. טובה לטיפול בבעיות הקשורות בעיכול כגון: הטח

- הנקודה גם מרגיעה את ה בהריון.עייפות ובחילות בוקר  , הקאות, שלשולים, צרבות

Shen   שכן עיכול הוא לא רק פיזי, אלא גם רגשי, של כל מה שנכנס לגוף מבחוץ. מטפלת

אגות ומחשבות או בשל רגשות מוגברים בזמן במצבים של פגיעה בקיבה ובטחול בשל ד

 האכילה, כמו כעס. מתאימה במצב של דאגנות יתר וחרדות, נפיחות בטן ועוד. 

 

CV13 -  "הקיבה"  החלק העליון של 

הנקודה מרמז על היכולת שלה לטפל בחלק העליון של הקיבה. משתמשים בה לצ'י  שם

צרבות, מלאות, כאב של הבטן.  מורד של הקיבה המתבטא בבחילות, הקאות, ריפלוקס,

זו נקודת מפגש עם ערוצים פנימיים של המרידיאנים המעי הדק והמעי הגס, שניהם 

 ולכן הנקודה טובה גם לכאב ולחץ בלב המתבטאים בחרדות ובפחדים. נפגשים עם הלב, 

 

 של הסדרה לנשים היא פתיחת המרכז הרגשי:  2תנועה מס' 

CV17 -  Shān zhōng  –  מרכז החזה"  ." 

מעיד שזהו   הסבר נוסף לשם הנקודה השם "מרכז החזה" מעיד על המיקום של הנקודה.

חסימות  לפתיחת המקום להתחבר לשמים ולבקש את משאלות ליבנו. הנקודה טובה 

רגשיות הגורמות להתכנסות והתכווצות החזה. בנוסף הנקודה טובה לבעיות נשימה,  

 בחלב בזמן הנקה.  חוסראו כאבים בחזה, חיזוק מערכת החיסון, 

גב בין השכמות והנקודה  בתנועה זו משולבת גם הנעה של צ'י אל האזור המקביל ב

GV11- Shen Dao ."ראי מידע על הנקודה בפרק על המרידיאן השולט.  , "דרך הנשמה 
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 את תנועת העיסוי למרידיאן העיבור נתחיל בנקודה ארובה שמיימית:  

Cv-22  "מיתי ארובה שמי" Tiān tū  

 ךהנשימה הוא כמו הארובה של המחמם העליון, המחמם העליון משוי  קנה: השם פירוש

 לשמיים, הנקודה ממוקמת בחלק התחתון של קנה הנשימה. 

 מיקום: בשקע שבין עצמות הבריח

תפקידה להראות לאנרגיית היאנג את  :  תפקודים

.  הדרך למטה בכדי שתיווצר הזנה טובה יותר ליין 

הריאות,  פול בהפרעות של נקודה חשובה לטי  זאת

יכולה לטפל   הנקודהוכו'.   שיעול, קשיי נשימה

. נשתמש בהפרעות של הגרון, יובש, תחושת קור

 מווסתת , הנקודה בבלוטת התריס בעיהכאשר יש 

 .  את היכולת שלנו להביע את עצמנו 

 

CV24 –  "לקבל את הנוזלים" 

מתייחס לנוזלי  ודה  הנקודה ממוקמת בסנטר בשקע מתחת לשפה התחתונה, ושם הנק

הרוק המצטברים שם. זו נקודת מפגש עם המרידיאן השולט, מטפלת בהפרעות של  

הפנים, משפיעה על יצירת רוק בפה, עוזרת לנוקשות וכאב של העורף. ניתן לטפל  

באמצעותה בהפרעות של המחמם התחתון )מכיוון שהיא הנקודה האחרונה על  

 המרידיאן(.
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 השולטהמרידיאן  
 

Du Mai 

Governing Vessel (GV) 
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 ים מרידיאני היאנג – השולט  מרידיאן ה

Governing Vessel (GV), Du Mai 

 

מתוך הספר  ותהתמונ Traditional Chinese Acupuncture, Worsley 

 

הוא עולה לאורך עמוד השדרה, אל    .(GV1)הפרינאום, מתחיל מחיץ הנקבים  מרידיאן ה

אל הנקודה הגבוהה  הראשי ממשיך  מרידיאן ה ש ענף פנימי שחודר למוח.משם י העורף, ו 

גשר האף, האף, ומסתיים במפגש השפה העליונה   אלרד משם , יו ( GV20) ביותר בראש

למרידיאן יש ענפים משניים המצטלבים עם הרחם, כליות, לב, מוח,   .(GV28) עם החיך

 גרון, וגינטאליה. 

 :督叔  השולט  ן מרידיא ה סימניה של ה פירוש 

השולט מורכבת מסימן של גפן, יד ועין. משמעות שילוב   מרידיאן משמעות הסימנייה של ה 

ף ושולט  שלושת הסימניות ביחד הינה זקיפות, מקום גבוה שממנו קיסר הממלכה משקי 

 על נתינו, המשנה למלך שתפקידו לבקר ולשלוט.    
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 השולט: מרידיאן ה תפקוד 

  השולט מושל על כל מרידיאן ה

ציר מרכזי, מהווה , היאנג בגוף

בעזרת   קו מנחה לחייםנותן ו 

השראה שהוא מקבל מהקיסר  

מכיוון שהמרידיאן חודר . )הלב(

למוח והמסלול הקדמי שלו עולה  

 נקרא השולט.דרך הלב הוא 

למרידיאן השולט יש קשר מיוחד 

 . והם תלויים אחד בשני  למוח

חשוב לזרימת הצ'י  המרידיאן 

מספק חום  בנוסף הואהמגן ו 

חודר למוח  מרידיאן הלכל הגוף. 

וללב )משכן הנפש לפי הרפואה 

לכן הוא אחראי על  ו הסינית( 

 מרידיאן המחשבה. כאשר ה

בעיות   –כמו נפגע נראה בעיות 

-ת אצל ילדים, מניהו התפתח

לפסיה, זיכרון י דפרסיה, אפ

 ירוד, טיקים ועוד. 

 מינג מן.   –  GV4ית לכך היא המרידיאן מחזק את היאנג של הכליות, והנקודה הראש

הזרימה במרידיאן משפיעה על התיפקוד של הגב, עמוד השדרה ומערכת העצבים, 

ויש לו  , משפיע על כל האיברים הפנימיים מרידיאן ההראש, המוח ואיברי החישה. כמו כן 

זרימה טובה במרידיאן טובה לטיפול בבעיות גב תחתון תפקיד חשוב בויסות המחזור. 

מזינה את מח העצם ואת המוח ותומכת   הגב ואת עמוד השדרה. בנוסף,  ומחזקת את

במצבים של סחרחורות, טיניטוס, ראייה מטושטשת, רגליים חלשות, זיכרון חלש ורצון 

 ולטיפול במצבי דיכאון.  Shen-לשכב. ניתן להשתמש במרידיאן להרגיע את ה 

'י במקרה של צניחות חימום וחיזוק יאנג, הרמת צתפקיד נוסף של המרידיאן הוא 

  השפעה על השרירים בגב.ורחם(, וכן יש לו  )שלפוחית שתן 

 

 : איור

 והמרידיאן החודר  השולטמרידיאן ה

  https://drjakefratkin.comמקור: 
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 פירוט נקודות מרכזיות לאורך המרידיאן השולט 

 

GV1 -   פי  בין עצם הזנב לעל קו האמצע, . הנקודה נמצאת  "חוסן ארוך"שם הנקודה

נטייה לצ'י להיתקע  מכיוון שיש  נקודה שחשוב להתבונן בה בתרגול צ'י קונג,זו הטבעת. 

שלפוחית השתן, טחורים, בעיות בעמוד השדרה,  הנקודה מטפלת בבעיות של  בנקודה זו. 

 דפרסיה.-לפסיה ומניהי אפ

   לנקודה:, ביחד עם תשומת לב  אנו טופחות מאחור על שער החייםבסדרת הבסיס 

GV4 - ם הנקודה  שMing Men -  "במרכז הגב התחתון, . הנקודה ממוקמת "שער החיים

 בנקודה זו המרידיאן השולט מצטלב עם מרידיאן החגורה.  .L2-3 בין חוליהטבור, מול ה

לפי המסורות   תמציות החייםהמכיל את  ,התחתון  Dan Tian-ממוקמת באזור ההנקודה 

הנקודה  מעניק חיים חדשים לעולם. המקום ש –באזור זה נמצא גם הרחם . הסיניות

, ולכן מיטיבה עם היאנג  בגוףשל הכליות, שהוא המקור של כל היאנג מחזקת את היאנג 

טיפול בבעיות פוריות או  טובה להנקודה מחזקת את צ'י המקור. . של האיברים הפנימיים

  .עודלבידו נמוך, כאבי גב תחתון, דחיפות במתן שתן, טחורים ו  במצב שלאימפוטנציה, 

שער אנרגטי לזרימת  תרגול בצ'י גונג: בנקודה חשובה  זוהי יכולה להרגיע כאב ראש חזק. 

 אנרגיה התומכת בחיזוק הגב התחתון והכליות. 
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GV11 -  שם הנקודה Shen Dao  – השם מעיד על כך שאנו מתחברים . "הנשמה  "דרך

 שלנו דרך הלב.   Dao- שלנו, ללדרך 

עי. טובה לבעיות רגשיות כגון עצבות, חרדות, זיכרון  האמצ Dan Tian-מקבילה להנקודה 

  Shen-חלש, הלמות לב, נדודי שינה. הנקודה מטפלת בחוסר הזנה של הלב ושל ה

 ובנוסף הנקודה טובה לבעיות נשימה ואסטמה. שמוביל לחוסר צ'י. 

 

GV12  – Shen Zhu  –    ."עמוד הגוף" 

קשורה לריאות ומטפלת במצבי הנקודה תומכת בצוואר ובראש ומחזקת את הגב. בנוסף 

 .  Shen-חוסר של הלב והריאות ומרגיעה את ה

 

GV16  – Feng Fu –  " הרוח" ארמון  

בדיוק מתחת לעצם העורף )האוקסיפיטלית(. הנקודה מסלקת רוח, מזינה  על קו האמצע, 

את המוח, מטפלת בכאבי ראש, צוואר וסחרחורות. בנוסף מטפלת בבעיות של חולשה  

 גליים. זהו אחד השערים האנרגטיים בתירגול צ'י גונג. ונימול של הר

 

   ביותר בגוף:מביאות את תשומת הלב לנקודה הגבוהה בזמן התירגול אנו 

GV20 -  Bai Hui - "מכונה גם "שער השמיים".  ". מאה המפגשים 

 

, בכתר של הגולגולת. שם הנקודה מעיד על כך  הנקודה נמצאת במקום הכי גבוה בראש

מפגש של כל היאנג בגוף, וגם שיש לה יכולת לטפל במאה המחלות. זוהי   שהיא נקודת 

מאוד חשובה ו  )מפגש היין(  CV1הנקודה נמצאת מעל הנקודה היאנגית ביותר בגוף. 

דרך נקודה זו ניתן לקבל צ'י מהשמיים ולהוריד אותו דרך הגוף אל  בתרגול צ'י קונג. 

יש לה השפעה מאוד מרגיעה על   האדמה )לנקודת המעיין המבעבע בכפות הרגליים(.

הנפש. הנקודה מיטיבה במקרים של צניחה של צ'י וחוסר של 

טחורים, אחרי שבץ, צניחת רחם, מטיבה עם היא יאנג, ולכן 

 ועוד. , נדודי שינה, דיכאון מורידה לחץ דם

 

 "העין השלישית"  GV24.5-"שער השמיים", ו GV20איור: הנקודות 

 Acupressure’s Potent Points/ Michael Reed Gachמתוך הספר 
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GV26 -   אמצע האדם"שם הנקודה " 

השולט  רידיאן לפה, המקום שבו היין והיאנג נפגשים, וגם המממוקמת בין האף הנקודה 

. דרך הפה נכנסת האנרגיה של האדמה, ודרך האף נכנסת  העיבור מרידיאן נפגש עם 

בכאבי גב תחתון ומרגיעה את  הנקודה מחזירה להכרה, מטפלת האנרגיה של השמיים. 

 מטפלת באיבוד חוש הריח. הנפש.
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 מרידיאן החגורה
 

Dai Mai 
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 התנועה הרוחבית בגופנו  –  帶脈 (Dai Mai)החגורה  מרידיאן 

 :帶脈 מרידיאן פירוש משמעות הסימניות של שם ה

שות  מחוך, לקשור ביחד, להוביל, להתחבר למשהו ולאחוז אותו בחוזקה, הפר-חגורה

 וגינאליות. 

 מסלול מרידיאן החגורה: הנקודות 

 B23 ,Liv13  ,GB26,27,28 

 / https://nicholassieben.comמקור התמונה: 

 החגורה: מרידיאן מיקום 

הגוף לרוחב  שזורםהיחיד  מרידיאן זהו ה

,  מסלול מקיף את המותן כו. הולא לאור

משפיע על אזור  , עובר ברחם ובכליות

על היפוכונדריום ו ל ה עהחוליות המותניות,  

היפוכונדריום הוא מושג אנטומי ר )הטבו 

המתאר את האזור שמתחת לצלעות שם  

 והטחול(.שוכנים הכבד 

 

 החגורה: מרידיאן תיפקודי 

מהווה ציר סירקולציה מרכזי בגוף,  -

מה שעולה   מפקח על האיזון בין 

 למה שיורד. 

 החגורה מאוד קשור לאלמנט העץ   מרידיאן  -

 עובר באזור שהכליות שולטות בו קשור לכליות כי  -

 מטפל בהפרשות וגינאליות ופליטת זרע  -

 מטפל בכאבי גב תחתון ואטרופיה של הרגלים   -

 טוב לכאבים בצידי הגוף כולל מיגרנות  -
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 GV4ביחס למינג מן  BL23איור: מיקום הנקודה   איור: מסלול מרידיאן החגורה

 

 נג היחודי לנשים:הקשורות לתירגול הצ'י קו  מרידיאן נקודות על ה

בתנועה של הנעת הצ'י במרידיאן החגורה אנו מדמיינות את האנרגיה זורמת במעגל  

( הנמצאת מאחור, "דאי מאי" לצד GV4"שער החיים" )מינג מן   –אופקי דרך הנקודות  

( מתחת לטבור, והמשך נקודת החגורה בצד השני של  Qi Hai ,CV6המותן, "ים הצ'י" )

 הגוף.  

 

GB26 –  Daimai –  "מרידיאן החגורה" 

שם הנקודה נובע מההשפעה שלה על מרידיאן החגורה. היא מווסתת את מרידיאן 

החגורה, מווסתת את המחזור החודשי, ומנקזת לחות. טובה לטיפול בלוקוריאה )הפרשה  

וגינלית(. מרידיאן החגורה מקיף וקושר את שלושת המרידיאנים השולט, העיבור והצ'ונג, 

מטפלת גם במצבים של סטגנציה של צ'י . הנקודה יש השפעה על הרחםזו וכך לנקודה 

הנקודה מיטיבה עם מערכת הרבייה הנשית ובעיקר הרחם: טובה במחמם התחתון. 

נקודה  זו ווסת( ובצניחת רחם. -לטיפול בחוסר פיריון, במחזור לא סדיר, באמנוריאה )אל

בצידי הבטן, בהרניה ובדחיפות ים מרכזית לטיפול בהפרשות וגינאליות לא תקינות, בכאב

 במתן שתן עם שתן מועט.
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 הנעת צ'י במרידיאן החגורה 

להלן תמונה מעניינת שמציגה את ההבדל במנח הגוף בזמן תירגול, בהקשר למרידיאן 

החגורה. בזמן התירגול, עצם הזנב מגולגלת למטה, והנקודה צ'י האי נמצאת מול המינג  

 בו צ'י האי נמוכה יותר, והמינג מן נמצא מול הטבור.  מן. זאת לעומת המנח הרגיל

 

 https://www.facebook.com/tseqigongcentreמקור התמונה: 
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 המרידיאן החודר
 

Chong Mai 
 

 

 "ים הדם" 
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 ים הדם  - Chong Mai  - החודר מרידיאן ה

 Traditional Chinese Acupuncture, Worsleyמתוך הספר  ההתמונ

 

למרידיאן החודר יש הרבה תיפקודים, הוא התפרצות החיים, מאזן בין יין ויאנג, צ'י ודם, 

המרידיאנים הראשיים. הוא  12שמיים ואדמה. הוא נקרא ים הדם ונחשב כמקור של 

מחבר בין צ'י טרום לידה לצ'י שלאחר הלידה. מחובר לתמצית הכליות. אין מקום בגוף 

 א מטפל בכך שכל רקמות הגוף יקבלו הזנה של נוזלים ודם. הו  שאליו הצ'ונג לא מגיע ולכן 

הצ'ונג קשור מאוד עם הדם ולכן יש לו השפעה גדולה על הדם של הרחם ועל הכבד  

והלב. הוא מזין את הלב בדם ויין, וקשור ביצירת החלב אצל האישה והגעתו לפטמה. יש  

 לו קשר חזק עם הקיבה המחדשת את תמציות המזון והצ'י.  
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להשתמש בצ'ונג לטיפול בכל ההפרעות של הדם. אצל נשים הדם נחשב לחומר  יתן נ

הבסיסי והחשוב ביותר על מנת לקיים את התיפקוד הפסיכולוגי. הצ'ונג קשור ישירות עם  

הרחם. מבחינה קלינית טוב לטיפול בהפרעות גניקולוגיות וקשיים בלידה. הצ'ונג עובר 

 פרינאום. וה סביב השפתיים וקשור לאיזור הפוביס

הוא חופף למרידיאן השולט ומצטלב עם מרידיאן העיבור ויש לו את האפקט החזק ביותר  

המסלול שלו מתחיל ברחם אצל נשים, ענף  ויסות זרימה של צ'י ודם בכל הגוף. ו בגוף ב

 עולה בעמוד השדרה, ענף מתחבר עם מרידיאן הכליות, מגיע לפנים, יורד לכף הרגל.  

. לאורך המחזור של האישה הרחם הכליות לרחם, ובין הרחם ללב הצ'ונג מקשר בין 

  מושפע מהיין ומהיאנג של הכליות ולכן לצ'ונג השפעה גדולה מאוד על מחזור האישה.

ניתן להשתמש בצ'ונג גם למערכת הגינטאליה הגברית. וכן ניתן להשתמש בצ'ונג לשפר 

ב, החזה, הקיבה והקשר בין  לאת הזרימה של צ'י ודם לרגליים. לצ'ונג יש השפעה על ה

 הכליות ללב )המים והאש, הג'ינג והשן(.  

 /https://www.goldenlotusdxb.comאיור: המרידיאן החודר, 
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 תנקודות דיקור נוספו 

   הקשורות לתירגול 

 

 

 נקודות הקשורות להקשות על הגוף )בסיום תירגול( 

 

GB30 –  "( "הנקודה  "סיבוב קופץ

 "( של האישיאס

ממוקמת באזור הישבן, הנקודה 

במרכז מיפרק הירך. שם הנקודה  

מכך שכאשר אדם מתכופף על  נובע 

מנת לקפוץ, שקע עגול מופיע במקום 

 של הנקודה.  

אינדיקציה לשימוש בנקודה הוא כאב 

  הגב התחתון הנובע מסיאטיקה 

כאב נוצר מלחץ ה. ומשפיע על הרגל

 SCIATIC NERVעל עצב האישיאס 

ותר בגופנו. העצב הארוך בי שהוא 

עצב זה מתחיל מחוליות הגב 

 . התחתון ומגיע עד לקצות האצבעות

הנקודה טובה לשיפור התנועתיות  

של מיפרק הירך והרגל; מיטיבה עם 

היכולת שלנו לנוע בגמישות ובהחלטיות מבלי להיות מושפעים מחשיבה; טובה לטיפול 

ל חיזוק צ'י ודם; מטפלת  באופן כללי ע בכל ההפרעות של זרימת צ'י ודם לרגל ומשפיעה 

 בכאבים המקרינים אל הרגל; מנקה לחות חמה מהמחמם התחתון. 
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אנו טופחות שלוש פעמים על הנקודות בקו האלכסוני מעל הפוביס, ופעם אחת בנקודה  

שהן נקודות עיקריות   Sp12,13מאחור "סיבוב קופץ". בקו האלכסוני ממוקמות הנקודות 

 ת וסת וחוסר נוחות בטני. בעוויתו טיפול ל

 

GB31 -   "שוק הרוחות" 

הנקודה ממוקמת לצד הירך, במקום שבו האצבע האמצעית )האמה( נחה כאשר האדם  

פתוגן של  שם את ידיו לצידי הגוף. שם הנקודה מרמז על היכולת שלה לטפל בפלישה של 

זרימה  )זהו מושג ברפואה סינית(. הנקודה טובה לטיפול במצב בו יש חסימת  רוח

אינדיקציות לשימוש הן כאבים   וק הרגליים.במרידיאנים של הרגליים ולכן היא טובה לחיז

 במיפרק הירך, בברך, גרד ועוד. 

 

 מהמותניים אל עצם הפוביס, אנו מניחות ידיים על הנקודה:  –בתנועת העיסוי האלכסונית 

GB25 –   "שער לבירה" 

על  הנקודה נמצאת בצד הגוף מתחת לכלוב הצלעות, 

מרידיאן החגורה. זו נקודת התראה של הכליות ולכן 

היא חשובה. מקשרת ומווסתת את מעברי המים 

הקשורים לטחול ולכליות. גם מחזקת את אזור הגב 

התחתון ויכולה לטפל במצבים של כאבים בגב תחתון 

 וחוסר יכולת לעמוד זמן ממושך.  
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 אי צ'ואן 
 

Yi Chuan 
 

 

 פיתוח הכוונה

 

 ועוד  עמידה, בישיבה, בהליכה מדיטציה ב

 

 ע"פ מאסטר פונג הא 
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 Yi Chuan –אי צ'ואן 

 

על פי מאסטר פונג הא, אי צ'ואן היא האומנות של 

"לא לעשות כלום ולהשיג הכל". זוהי שיטה פשוטה 

המשלבת תירגול פיזי ומנטלי שאינו דורש כל ציוד 

 מיוחד או מיומנות. 

חודית, המתמקדת  י צ'ואן היא שיטת צ'י קונג י -אי 

  "אי"(  -ב"מודעות", ב"רצון" וב"כוונה" )בסינית 

היכולת הטבעית הפנימית, על  ומטרתה לפתח את 

 .יחד Yi-ידי פיתוח של צ'י ו 

 Wang לדברי מייסד השיטה, מאסטר

Xiangzhai כאשר משתמשים ב"אי" בצורה ,

נכונה, ניתן להתחבר ליכולות הטבעיות שלנו, 

את מכיוון שהתירגול  ז הטמונות בנו מלידה.

העיקרי של השיטה הוא פשוט "עמידה", שהיא  

וף. וכך אנו משכללים את מה יכולת טבעית של הג

ואת היכולת   צ'ואן מחזק את הצ'י )אנרגיית החיים( בגוף-אימון קבוע של האי שטבעי לנו. 

 להיות מודעים ומרוכזים, מתוך רגיעה ותשומת לב.

ביותר לטיפוח הצ'י שבגוף ולפיתוחו. העמידה   מדיטציה בעמידה היא השיטה הטובה

י חסומה. כאבים, גירודים, ידיים קרות, צ'רימת ה מעלה למודעות את אותם מקומות בהם ז

יה תאפשר לצ'י לזרום י דקירות ועייפות הם דוגמאות לביטויים של צ'י שאינו זורם. הרפ

 בטבעיות למקומות החולשה ולהתחיל את תהליך הרפואה וההתחדשות. 

, שהיה תלמיד בכיר  Han Xingyuanמאסטר פונג הא למד את אמנות האי צ'ואן מהמורה 

. פונג פגש את האן כאשר הגיע לביקור בהונג קונג, לאחר שכבר תירגל  Wangל  ש

שנה. פונג גילה שאי צ'ואן הוא התירגול שיאפשר לנו   30-אמנויות לחימה במשך למעלה מ

וני עם כל מה שסביבנו. לאחר מכן פגש פונג הא את  לפעול בעולם באופן נכון, טבעי והרמ

בעיקר את העמידה "הריקה", מתוך שיטה שנקראת  אשר תירגל   Cai Songfangהמורה 

 .  Empty Forceגם "כוח ריק"  
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 אופן התירגול

התירגול מבוסס על "שלושת ההרמוניות": להביא לשקט ולהרמוניה את הגוף, את  

מדיטציה בישיבה, נתרגל את שלושת ההרמוניות, ואז  נתחיל ב הנשימה ואת המחשבות. 

 אפשר לספור את הנשימות.  

(, כאשר הידיים רפויות  Wuji Stanceמישיבה נעבור לעמידה, ונעמוד ב"עמידה ריקה" ) 

 לצידי הגוף. 

  – Zhan Zhuangתירגול ששמו  –בשלב הבא ניתן לתרגל את שמונה תנוחות הידיים 

 "עמידה".  

 

 הם: אי צ'ואן של תירגול יחידים הכללים ה

 לא ליפול(  –לשמור על שיווי המשקל )כלומר  .א

 לא להשתמש בכוח שאין בו צורך  .ב

   להרגיש נוחכל הזמן לחפש   -כלומר  .ג

האי צ'ואן מפתח את היכולת לאורך זמן, וככל שאנו צוברים שעות "עמידה" כך ההבנה  

קופה של כמה  שעות עמידה מצטברות בת 100והידיעה שלנו מתפתחות. יש לצבור 

חודשים, על מנת להגיע לשלב הידיעה הראשון, וכך עם המשך תירגול עמידה, להמשיך  

 ולצבור ידע פנימי במהלך כל חיינו. 

  הא בתירגול אי צ'ואן -: מאסטר פונגתמונה
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 סרגל טאי צ'י
 

Tai Chi Ruler 

 ( Tàijí chǐ)בסינית 

 ע"פ מאסטר פונג הא 

 

 

 

 

 

 
 סרגל טאי צ'י 
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Tai Chi Ruler   בסינית(Tàijí chǐ ) 

 

 

 

'Tai Chi' Chih 

ידי חרט סרגל טאי צ'י הוא תירגול מסורתי המועיל מאוד לטיפוח הבריאות. הסרגל עצמו נעשה על  

ויש להקפיד שתישמר הצורה המסורתית  ידני,  עץ ועשוי מעץ מלא. החרט מכין כל סרגל באופן 

שקל. בפרט יש לשים לב לסוג עץ שלא יהיה כבד  ומאפייניה: אורך, מבנה וגודל הקצוות העגולים, מ

 מידי. 

אוחזים במקל עץ מיוחד  ( הוא תירגול של מדיטציה בתנועה, שבה  Tai Chi Ruler"סרגל טאי צ'י" )

וקטן בין כפות הידיים, ומתנועעים לפנים ולאחור בתנועה טבעית, כמו מטוטלת. התירגול מאפשר  

אנרגיית הגוף, מכפות הרגליים, במרכז הבטן שהוא   להירגע ולשחרר מתחים, והניעות בונות את

וטוב גם כהכנה לכל מג ובידיים. זהו ריפוי עצמי  ע טיפולי באמצעות  המרכז האנרגטי של הגוף, 

כמה דקות של תירגול, הגוף  תוך  התירגול יכול להועיל בריפוי מחלות כרוניות, כמו אלרגיות.    ידיים.

ה בכפות הרגליים, נקודות המזינות את הכליות ואת מתמלא באנרגיה דרך נקודות האקופנקטור

 העצמות.

את   המחזק  התחתון,  בגב  האנרגיה  מרכז  על  גם  משפיע  הניעות התירגול  הכללית.  החיוניות 

מו מאפשרות את י מחזקות את הרגליים, את הגב ואת אזור המתנים. כמו שניעות העובר בבטן א

טאי צ'י" מאפשרות לגוף לחדש כל תא בגוף,  התפתחות הגוף כולו, כך הניעות בתירגול "סרגל  

ארוך, אך התועלת   זהו תירגול אידיאלי מכיוון שאינו דורש לימוד  ולנפש להירגע ולשחרר מתחים.

   .טיפוח הבריאותשלו מרובה, וניתן לבצעו מידי יום באופן עצמי ובכך להגביר ביותר את 

את תירגול סרגל טאי צ'י למדתי מהמורה גראנד 

 נג הא. וכך הוא כתב:מאסטר פו

שהוא  הוא  צ'י  הטאי  לסרגל  טאואיסטי  הסבר 

מושתת על התנועה העוברית. כאשר העובר גדל  

ים של הרחם הוא מתחיל להתנדנד  בתוך הנוזל

זו נשארת  על מנת להגיע לשיווי משקל. תנועה 

כמו    טבועה בגוף. הזזת הגוף בדרך זו מניעה את הצ'י כפי שעושה העובר. סרגל טאי צ'י פועל

מטוטלת או כמו שעון המונע על ידי קפיץ שמותח את עצמו. אין צורך לעשות כלום על מנת להתחיל  

ניעה את המטוטלת )סרגל הטאי צ'י(. התנועה היא של הגוף ולא של הידיים,  לנוע. הגרביטציה מ

ינוק.  כמו שיר ערש לת  -ולכן אין לתת לידיים להניע את הגוף. התנועה העוברית היא מאד מרגיעה  
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אני גיליתי שבזמן שמתרגלים תנועה זו קל יותר להיות מודע, לעומת תירגול במצב של עמידה. 

 ש את העינוי הנובע משעמום כשאינך יודע מה לעשות . בתנועה זו אינך מרגי

( . לחץ מספיק על מנת להחזיק ולא  Lao Gong pointהחזק את סרגל טאי צ'י במרכז כפות הידיים )

צעד קדימה כך שהמרחק בין כפות הרגלים יהיה בגודל סרגל הטאי צ'י וכופף מעט  יותר. פסע חצי  

ולאחור . בזמן התנועה לפנים העבר את המשקל קדימה, את הברכיים. התחל להתנדנד לפנים 

לרגל הקדמית, ותן לידים לצנוח: יש לאפשר לגרביטציה למשוך את הידיים ואת סרגל הטאי צ'י  

משקל לאחור הרם את הידיים. תהליך זה דומה מאד להליכה. אתה   כלפי מטה. כאשר אתה מעביר

ה מעביר משקל ואז הרגל השנייה מעביר משקל ורגל אחת תומכת במשקל הגוף לשנייה, שוב את

תומכת בגוף. בזמן העברת משקל קדימה יש לאפשר לעקב של הרגל האחורית להתרומם מעט,  

המשקל עובר אחורה תן לבהונות של הרגל   אולם על הבהונות להישאר בקשר עם האדמה. כאשר

קדימה  הקדמית להתרומם מעט אך השאר את העקב בקשר עם האדמה. תנועת הנדנוד של הגוף  

ואחורה, וכן הורדת הידיים והעלאתן כשהן אוחזות בסרגל טאי צ'י, יצרו מעגל קטן. אל תעשה את 

סה לעשות את התנועה ולאלץ  המעגל עם הידיים אלא תאפשר לתהליך לקרות בעזרת הגוף. אם תנ

את הידיים לנוע במעגל תהפוך להיות נוקשה. תשתדל להרפות ופשוט תאפשר לתנועה לקרות.  

ל בצורה זו יצור מעגל טבעי. נשום רגיל והבט למרחק של כשלושה מטרים קדימה מבלי שאתה  תרגו

ת את גופך )שים  ממוקד בדבר כלשהו. תהיה מודע לעצמך, לגופך ולתנועתו. תאפשר לתנועה לעסו 

 לב, למשל, ללחץ על כפות רגליך בנקודות החשובות(.  

אותם העקרונות. אל תדאג לגיוון, התנועות    כל התנועות האחרות של סרגל הטאי צ'י מושתתות על 

צד, שלוש   ביותר. תתאמן שלוש עד חמש דקות בכל  והפשוטות  ביותר הן הבסיסיות  החשובות 

ות גם בכיוון ההפוך: כשמעבירים משקל אחורה, מורידים את  פעמים ביום. את התנועה אפשר לעש

הרוב   -מעגל ההפוך לרוב האנשים  סרגל הטאי צ'י, וכשמעבירים משקל קדימה מרימים אותו. זהו ה

מרגיש טבעי יותר עם כיוון המעגל הראשון, אך ישנם מעט אנשים שמרגישים טוב יותר עם הכיוון  

שה טובה יותר עבורך, מכיוון שההרגשה תלויה בזרימה  ההפוך. תתרגל את התנועה שיוצרת הרג

 הפנימית של הצ'י בגופך. 

ות מפותחת היא החופש האולטימטיבי. היא עוזרת לצ'י  תרגול סרגל הטאי צ'י מפתח מודעות. מודע

לשקוע לדאן טיאן )אזור הבטן התחתונה( וכן עוזרת להיות רגישים יותר לגרביטציה. אתה מתרגל 

לרגל, ולאחר זמן תגלה שהמודעות שלך לרגליים תגדל. כל חלק של כף הרגל   העברת משקל מרגל

נקודה על כף הרגל יש את הידע כיצד להחזיק  מחזיק את הגוף. תהיה ממוקד. אתה תבין שלכל  

את הגוף באיזון. אל תיתן למחשבות לשוטט. בתרגיל זה החלק היחידי שזז הוא הדאן טיאן )אזור 

אין צורך להשתמש בכוח. תהיה כאן ועכשיו.    -ד שם. זה קורה מעצמו  הבטן התחתונה( ולכן תתמק

צ'י הטאי  סרגל  את  ומעלה  מוריד  אתה  כאן  נמצא  מפתחים כשאתה  בתרגול  שממשיכים  ככל   .

מודעות גבוהה יותר. המודעות למשקל סרגל הטאי צ'י מושכת את הידיים למטה. אם הגוף אינו  

א יוכל לשקוע. הגוף יודע להבדיל. עם הזמן הגוף  מרגיש את המשקל של סרגל הטאי צ'י הוא ל

  נהיה רגיש למשקל של סרגל הטאי צ'י כך "שיתוש לא יוכל לנחות עליו".
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תרגל שלוש פעמים ביום למשך מאה ימים. עם הזמן תוכל לכופף בירכיים בנוחיות ולשקוע נמוך 

תחושת הקלילות, אך יותר. יכול לקחת הרבה שנים עד שתוכל לשקוע נמוך מאד מבלי לאבד את  

 חשוב לשמור על תחושה זו אפילו אם נשארים במצב זה רק מספר דקות. 

 

 

 איור: "המעגל הקוסמי הקטן" 

 הצ'י זורם במעגל של המרידיאנים העיבור והשולט. 

 תירגול סרגל טאי צ'י מפתח את הזרימה במעגל הקוסמי הקטן. 
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 אי ג'ין ג'ינג
Yi Jin Jing 

 י גידים ורצועות הקלאסיקה של שינו

 ע"פ מאסטר פונג הא 
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שיטות. יחד משמעות  משמעותה  –אלו גידים ורצועות, ג'ינג  –משמעותה שינוי, ג'ין  –אי 

 ". הקלסיקה של שינוי גידים ורצועות המושג הוא " 

בשפה הסינית נאמר שינוי בהקשר של השתנות בין יין ויאנג. ובהקשר לתירגול שמתמקד  

טרת השינוי היא להפוך את הגידים מגידים רכים ושבריריים,  מבגידים וברצועות, 

 לגידים חזקים וחסונים.  

ר פירושם בריאות טובה יותר, עמידות, גמישות וסיבולת. מתיחת  שרירים וגידים טובים יות 

השרירים והגידים, עם פיתול עמוד השדרה, משפיעה על מערכת העצבים, על האיברים 

 תנועת הצ'י והמרידיאנים. הפנימיים, על המיפרקים, על 

ותר, הפיתול משפיע על חילוף החומרים וייצור הג'ינג, הנשימה מייצרת צ'י מעודן וטוב י

 התירגול מחזיר איזון וכוח לגוף ולנפש. 

אלו תרגילים יחסית אינטנסיביים שמטרתם לחזק ולשפר את המצב ואת הגמישות של  

 השרירים, הגידים והרצועות.  

ישות, את הכוח ואת הסיבולת של הגוף, תוך תיאום ואיזון בכל הגוף,  ובכך לשפר את הגמ

 כולו.  מתוך תרגילים המשלבים יחד את פעולת הגוף

הביצוע של התרגילים דורש אחדות של רצון ושל כוח, כלומר אנו משתמשים בכוונה של 

 המתרגל, כדי לכוון את המאמץ של כוח השרירים. זה נעשה בתיאום עם הנשימה.  

ויות הראשונות לתרגילי אי ג'ין ג'ינג הן בתקופה של לפני כאלפיים שנה, והן המשיכו העד

להתפתח במנזרי השאולין. מכיוון שהנזירים בילו שעות רבות בישיבה שקטה, הם תירגלו  

 את אמנויות הלחימה על מנת לחזק את גופם.  

משלבות , ו התנועות מתורגלות בהמשכיות, מתמקדות במתיחה והגמשה של רצועות

רכות עם עוצמה. הבסיס לתירגול הוא נשימה טבעית ומחשבה רגועה, על מנת לאפשר  

 לאנרגיית החיים זרימה חלקה ככל האפשר וללא הפרעה.  

התירגול מבוסס על תנועות ארוכות, רכות ואחידות, הנעשות בחינניות, ומתמקדות  

י והדם לגפיים הצ'בפיתול עמוד השדרה, תנועות המעודדות וממריצות את זרימת 

 ולאיברים הפנימיים.  
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לתירגול זה יש השפעה טובה על מערכת הנשימה, על הגמישות, על שיווי המשקל וכוח  

השרירים. הוא גם יכול למנוע ולרפא מחלות של המיפרקים, של מערכת העיכול, מערכת  

 הנשימה והלב, ומערכת העצבים. 

מחשבה ואת הגוף, נשימה טבעית,  ת העלינו לשמור על הנפש רגועה, התירגול משלב א 

תנועות טבעיות חדורות בעוצמה, ויחסי גומלין בין הממשי ללא ממשי. אלו תרגילים שניתן  

 לאמץ בכל קבוצת גיל, ויש להם השפעה מרשימה על הבריאות ועל הכושר הגופני.  

 

 

 חמשת הכללים של תירגול אי ג'ין ג'ינג הם: 

רוח רגועה מאפשרת לאנרגיה לנוע בתוך  ח, : כמו שמי האגם משקפים את הירשקט

 הגוף. 

: על מנת להשתמש ולהגמיש את השרירים לעומק, כדי להשיג הארכה ִאִטיּות

 מקסימאלית ולהניע את הצ'י, נדרשות תנועות איטיות.

 : יש להביא כל תנועה למקסימום.סיומת

 ותר.ארוך י : היעילות באה באמצעות המתנה )עצירה( ושמירה על מתח לזמן עצירה

 : יש להאריך גפיים וגו כך שדם ואנרגיה יוכלו להסתובב, ונשיג גמישות. ְגִמיׁשּות
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 פונג הא מאסטר על פי   易筋经  'ינג'ין  גִ י  גִ אִ 

 וענת אראל  דניאל-רשמו: זיוה ענבר 

 סידרה א'

 כל המנחים בעמידה: רגליים מקבילות ברוחב כתפיים 

פור נשימות; יש להקפיד על מספר נשימות זהה )מומלץ לס ממושךלהישאר בכל מנח לזמן יש 
 לכל המנחים.( 

                              

1 

 

 ידיים פרושות קדימה 

 
 

 ידיים ישרות פרושות קדימה בגובה כתפיים 
 כפות ידיים פונות זו לזו, אצבעות קדימה

והגב   כאילו נמשכות קדימההידיים  -מתיחה 

 מושך אחורה

2 

 

 ה ידיים פרושות קדימ 

 אצבעות נוגעות  -
 

 אגודל לאגודל וכו'  –כנ"ל, רק שהאצבעות נוגעות 

 מרווחים בין האצבעות 

3 

 

 
כפות ידיים נוגעות מול 

 חזה ה
 

 כפות ידיים לוחצות זו על זו 
 כלפי הסנטר החזה, אצבעות מופנות  לידמונחות 

 להפנותן כלפי הגוף אם אין מספיק מתיחה אפשר 

חות קדימה  ידיים נמת -מעבר לתנועה הבאה 
 ונפתחות לצדדים 

4 

 

כפות ידיים פרושות  
 הצידה  

 בגובה כתפיים
 

 ידיים ישרות פרושות לצדדים בגובה כתפיים 
 כפות ידיים פונות לשמיים  

 הידיים נמתחות כל אחת לצד שלה  -מתיחה 

לנסות להרגיש כאילו מונח משקל על  -משקל 
 ,                  והן מתנגדות לוםהידיי

5 

 

חזיק את השמיים  לה
  בשתי ידיים 

 ידיים מורמות ישרות לשמיים
 מתעגלות במרפקים וכפות ידיים זו לזו 

 למעלהכפות ידיים מופנות 

 עלייה על קצות אצבעות הרגלים 

6 

 

מאוגרפות   ידיים
  לצדדים

  בגובה כתפיים

                  ידיים ישרות פרושות לצדדים בגובה כתפיים   
 רפות, פונות לאדמה כפות הידיים מאוג

 להוריד ידיים לאט ובשליטה



93 

 

 ב"ס לצ'י קונג נשי –| נפלאות  Ayalachikong.co.il|  050-726-1555ייצר |  אילה גר

 לשימוש אישי ולימודי בלבד, אין להעתיק בשום אופן @ המידע  

    סידרה ב'

   .כוללת גם חלקים על הרצפה

אפשר להישאר פחות זמן   1-3)מומלץ לספור נשימות; במנחים    להישאר בכל מנח לזמן ממושך
 בכל צד מאחר וחוזרים על כל צד פעמיים. גם פה יש להקפיד על מספר נשימות זהה בשני הצדדים(

 

1 

 

ל הגב ויד לצד  יד ע
 הראש

 :יד שמאל למטה

אל  "נזרקת"  נצמד לגוף, האמה  יד שמאלמרפק 
לגובה גב היד כלפי מעלה לכיוון הכתף   מאחורי הגב, 

 מקסימלי 
יד געת ביד ימין מתרוממת למעלה, מתקפלת ומנסה ל

 ימין מאחורי הגב )מעבר לכתף(

 )יד שמאל נשארת במקום אליו הגיעה(
ואמת היד מתרוממת, הזרוע בקו  מרפק יד ימין נפתח 

הכתף וכף היד גבוהה.  מפרק היד כפוף וקצות  
 כמו מקור ציפור. בזו,  האצבעות נוגעות זו

לעבר ומעבר לאמה  הראש מופנה ימינה, מסתכל 

 הימנית.

 שמאלושוב , יד ימין למטהחוזרים באופן סימטרי עם 

 ימין ושוב 

2 

 

 

בעמידת קשת יד 
מתוחה למעלה ויד  

 אחורמתוחה ל

 קדמית היד המורמת היא היד של הרגל ה

רגל וק ארוך קדימה, משקל על שרגל ימין בפי: ימין
מעלות לרצפה,   90הכפופה, כאשר השוק ב  קדמית

 "עמידת קשת".  -הרגל האחורית ישרה 
קדימה ולמעלה,  מפרק היד   –יד ימין מתוחה באלכסון 

כפוף וקצות האצבעות נוגעות זו בזו, קצת האצבעות 
 נות מטה. פו

אחורה ולמטה, מפרק היד  –יד שמאל מתוחה באלכסון  
  נוגעות זו בזו, פונות אחורהכפוף וקצות האצבעות 

 ולמעלה.
השחי, אגן -ראש מביט ימינה ואחורה תחת בית

 משתתף בסיבוב קל. 

 שמאלמסתובבים על המקום וחוזרים באופן סימטרי ב

   אחוריתהיד המורמת היא היד של הרגל ה

"עמידת קשת" רגל ימין כפופה ושמאל   שוב: ימין
 ישרה . 

משתתף בסיבוב הראש שוב מביט ימינה ואחורה, אגן 
 קל.
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 ידיים הפוכות מקודם: 
קדימה ולמעלה, מפרק   –יד שמאל מתוחה באלכסון  

היד כפוף וקצות האצבעות נוגעות זו בזו, קצת  
 האצבעות פונות מטה.

ק היד  אחורה ולמטה, מפר  –יד ימין מתוחה באלכסון 
  כפוף וקצות האצבעות נוגעות זו בזו, פונות אחורה

 ולמעלה.
 שמאלמסתובבים על המקום וחוזרים באופן סימטרי ב

3 

 

ויד יד על הגב 
באוזן  אוחזת שנייה 

ומסובבת  את 
 הראש

אל  "נזרקת"  נצמד לגוף, האמה  יד שמאלמרפק 
לגובה גב היד כלפי מעלה לכיוון הכתף   מאחורי הגב, 

 . מקסימלי

יד ימין עוברת מאחורי העורף לתפוש באוזן שמאל 
האמה( ועוזרת להפנות את הראש שמאלה.  )בעזרת 

 )הגוף לא משתתף בפיתול(

 שמאלושוב , יד ימין למטהחוזרים באופן סימטרי עם 

 ימין ושוב 

4 

 

כפות ידיים לפנים, 
 ירידה ועלייה  

לאורך כל התרגיל הידיים ישרות פרושות קדימה,  
 קדימהאצבעות 

 עלייה: שאיפה
לישרות, וממשיכות לעלייה רגליים עולות מכריעה קלה 

 לקצות האצבעות.
מעלה, והזרועות מלוות את עליית הגוף   -כפות ידיים 

 בעלייה קטנה

 ירידה: נשיפה 
רגליים יורדות מקצות האצבעות וממשיכות לכריעה 

 קלה
מטה, והזרועות מלוות את עליית הגוף   -כפות ידיים 

 קטנה. בירידה

ו כפות  לשים לב שבאמצע הירידה יש מעבר ברור ב
 הרגלים נוגעות ברצפה בשלמותן, וכנ"ל בעלייה

 פעמים   10לחזור 
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5 

 

מתיחת ידיים אל  
הגוף וממנו, להביט 

 מהחלון

 :להגיע לנקודת המוצא בשאיפה

לצדי החזה, מפרק כף היד כפוף  מתוחות  כפות ידיים
אצבעות מטה:   ,קדימה כף היד פונהלמקסימום, 

 מתיחת גב ופתיחת החזה

 ידיים קדימה: נשיפה 

כאשר לכל  זרועות מתיישרות קדימה בגובה החזה, 
אורך הדרך הידיים נינוחות, לא מתוחות, הן נמתחות  

 רק בקצה התנועה:
  מרובע כפות הידיים פונות קדימה, יוצרות חלון 

 ושאר האצבעות מעלה(   מצביעים זה לזה)אגודלים 

, כאשר חוזרים לנקודת המוצא -: בשאיפה ידיים אחורה
  פעמים 10, וחוזרים  במהלך הדרך הידיים שוב נינוחות

6 

 

לצד, וצליל  נעה יד 
 ס'

כף   סמוך לדאן טיאן, – יד שמאל בגובה בטן תחתונה
 מעלה  היד כלפי 

ליצור כדור   -כף היד כלפי מטה יד ימין בגובה החזה, 
 בין הידיים 

ן שמאלה, כף יד ימין עם  הגוף מהאג סיבוב )פיתול(
 הפנים שמאלה, 

 . והשמעת הצליל "סססס" 

 : חזרה למרכז והחלפה

היד   –אגן וגוף חוזרים למרכז, תוך החלפת ידיים 
 לפניה  –סמוך לגוף, והיד היורדת   -העולה )פה שמאל(  

 , וממשיכים לסירוגין יד שמאל ימינהחוזרים עם 

7 
 

 קשתגב בהמתיחת 
שש וצליל מעמידת 

 ש'

)כפות ידיים, ברכיים וכפות   ששמוצא: עמידת  מנח
 רגלים על הרצפה(

בלי לנתק את הידיים, מישרים כמה שניתן את שתי 
 הרגלים לעמידה ואגן עולה גבוה )עמידת כלב( 

 לרצפה את שתי הברכיים  מורידים 
,  מאחור(רגל ימין עולה כפופה )כף רגל שואפת לראש 

קדקוד מתיחה שמתחילה ב - מבט מעלהוראש עולה 
 ומסתיימת באצבעות הרגלים

 משמיעים צליל "שששש"  ארוך 

 לעמידת כלב מזדקפים שובחוזרת לרצפה,  הברך

פעמים ואז   3חוזרים על התהליך באותה הרגל 
 מחליפים לרגל  השנייה 
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8 
 

עמידת כלב 
 וסיבובים 

וק רחב שהפעם הרגליים בפימנח מוצא: עמידת כלב, 

 , ברכיים כפופות יותר

-רגל-יד-ם את האגן המוגבה: המשקל עובר ידמסובבי

 רגל

לשמאל )או פחות, אך מספר   10 -סיבובים לימין ו 10

 זהה בשני הצדדים(

9  

 

התוף  תיפוף על 
 השמימי 

 לשפשף את כפות הידיים זו בזו לחימום 

 האוזניים, אצבעות לעורף ות על סכפות הידיים מכ

ת האצבעות "המורות" עולות על האמות, ואז מקישו
 - בשקעי העורף 

 . סדרת הקשות עם תהודה פנימית

אפשר במהלך התרגיל להתכופף קדימה ולהמשיך 
 להקיש על העורף.

 

  כל  קודם.    שנותרו  הצ'י  משאריות  הגוף "לרחוץ" את  ואז בזו זו הידיים כפות את   לשפשף יש הסדרה בסיום
  החזה על להחליק יש  מכן  אחרפעמים. ל  מספר העורף  אל למעלה- מקדימה  הראש על הידיים  את  להעביר

  הרגלים פעמים, ועל מספר הידיים כפות אל מהכתפיים הזרועות  על   פעמים, לעבור מספר  מטה כלפי והגב
 החוצה.   הרגלים כפות דרך הצ'י  את להוציא יש  פעמים, לבסוף  מספר הרגלים כפות אל   מהירכיים
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 שאלות ותשובות בנושאים הקשורים לתירגול   -א'  נספח 

 

 ?  מה לעשות כשיש כאב בגב התחתון בזמן עיסוי ותנועהאלה: ש

שהיה עוד לפני התירגול, התנועות יכולות לעזור. זאת בתנאי אם זה כאב תשובה: 

עדיף לעצור בהדרגה   –שאעשה רק מה שנוח, בקלות וברכות. אם יש כאב בזמן התנועה  

בטוח והאנרגיה   ולשחרר. כך אנו בטוחות שלא נעשה מאמץ או נזק, התירגול יהיה

  תזרום. זרימת הצ'י תאפשר ריפוי.

 

 עצם הזנב 

כחלק  לי איך להרגיש את עצם הזנב בזמן התירגול. כל האיזור מרגיש לי לא ברור שאלה: 

  '.אחד, כולל הסאקרום, עצמות אגן וכו 

אכן עד היום לא נדרשנו להרגיש את עצם הזנב, או להפעיל אותה, בנפרד  תשובה: 

בזמן התירגול אנו לא מגלגלות את עצם הזנב,  ד חדש והוא לוקח זמן. מהאגן. זה לימו 

אלא רק מאפשרות לה לשמוט לכיוון האדמה. זו תנועה קטנה, ואין צורך להוסיף עליה עוד  

 עבודה של שרירים.  

רון שתלוי על חוט מעצם הזנב ומצייר את התנועות על האדמה, או  אפשר לדמיין עיפ -

 הזנב .    פעמון קטן שתלוי בעצם

אפשר להסתכל באיורים / דגם של גוף האדם ואז לחפש ולהכיר את העצמות השונות   -

 עם הידיים. 

הכי חשוב זה להמשיך לשחק עם התנועות, בחיוך ולא ברצינות, ולגלות בכל פעם   -

 הזמן.הפנימית תתפתח עם  . הידיעה תחושות חדשות
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 נושאים הקשורים לתירגול התנועות הנשיות  

עות העיסוי העצמי הנשיות יוצרות תחושה אישית לא נוחה, לעומת הסדרה  תנו  •

 הבסיסית שמניעה את הגוף מאוד טוב. 

התירגול יוצר רגש של אהבה עצמית, ועולות תפילות מתוך איברי הגוף. גם  •

 במהלך השבוע אני יותר נוגעת בעצמי. 

ויש  סבלנות""חוסר יכולות ליצור תחושה של  –תנועות עיסוי במשך זמן ממושך  •

לשים לב לכך. יתכן שהתחושה קשורה לחוסר נוחות בשימוש בידיים, יתכן 

נפש  - שנובעת מכך שאנו מרוכזות לאורך זמן  בתנועה יינית פנימית, והגוף

 מבקשים לאזן זאת, לצאת לעולם ולנוע,  

 

 "מרכז החזה" פתיחת המרכז הרגשי   - 2תנועה מס' 

אשר נוצר בין הידיים וזורם דרך מרכז החזה, גם  נרגיה משפך אאפשר להוסיף דימוי של  

 מלפנים לאחור וגם בכיוון ההפוך. 

 

 "חיזוק האנרגיה המקורית באמצעות הרמת הדאן טיאן" – 5מס' תנועה 

אשר עולה מחיץ הנקבים )הפרינאום( כלפי מעלה,  קטן, אור דימוי של כדור אפשר להוסיף 

 מודות לגוף.  ולות צעל קו האמצע של הגוף, בזמן שהידיים ע

 

 עמוד השדרה  תנועות להנעת 

בסדרת הצ'י קונג לנשים יש טיפול מיוחד בעמוד השדרה, באמצעות הנעת החוליות 

בכיוונים שונים, כאשר תשומת הלב עולה בין האיזורים השונים של עמוד השדרה: עצם  

יות. הדימוי זנב, סאקרום, חוליות מתניות, חוליות גביות )נמוכות וגבוהות( וחוליות צוואר

 לאחור. -לי הים הנשברים אל החוף, והתנועה היא לפניםשל התנועה הראשונה הוא כמו ג

תירגול קבוע של התנועות לעמוד השדרה מאפשר את התנועתיות הדרושה על מנת  

שהגוף יוכל לטפל במתחים שונים באיזור זה, לתקן פריצות דיסק, וליצור איזון במנח 

וע כל הזמן  צרת מחוסר תנועתיות(. החשוב ביותר הוא לנהחוליות )במקום הטיה הנו 

 בקלות וברכות, ורק עד כמה שהתנועה מגיעה ולא יותר.  

 

 הנעת עמוד השדרה מצד לצד  

בתנועה של הנעת האגן ועמוד השדרה מצד לצד, לשים לב להבדל בתנועת הגוף, כאשר  

 תשומת הלב נמצאת באיזורים השונים של עמוד השדרה.  
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שתי כפות הרגליים.  תנועה מינימלית קטנה, כמו קו קטן בין   – בעצם הזנב .א

 אפשר לדמיין פעמון תלוי מעצם הזנב 

 התנועה בגובה האגן   –סאקרום )עצם העצה(  .ב

 עדיין לא להרים גבוה את הידיים –חוליות מותניות  .ג

הידיים מסמנות את התנועה, אפשר להרים עקב, לדמיין את   –חוליות גביות  .ד

 גוף הנשימה דרך צד ה

 לשחרר את הראש, האזניים ולחייך  –חוליות צוואריות  .ה

 

בכל תנועה יש השתתפות של כל הגוף ושל כל עמוד השדרה, אך העברת תשומת הלב  

 בין האיזורים משנה את התנועה כפי שהיא נוצרת בגוף. 

במיוחד לשים לב להתחלה, כשתשומת הלב היא רק בעצם הזנב, וזו עדיין תנועה קטנה,  

 , ותמיד קלה, פשוטה ומחוייכת. מינימלית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

איור: עמוד  

השדרה,  

מקור:  

 ויקיפדיה 
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 נושאים הקשורים למדיטציה / אי צ'ואן

כדי לבנות שכיבה( ישיבה או בכדאי לתרגל גם בעמידה )ולא רק ב –מדיטציה  •

 קרקעית האגן.  מאוד לגוף ללמוד איסוף טבעי של תורם  מה ש וגם , "מרכז"

 

 "הרגע הזה הוא רגע מושלם"  –במדיטציה  •

 

"גילוי שעמידה היא לא דבר מובן מאליו, כאבים שנוצרים בברכיים, בגב תחתון,  •

 בגב עליון". 

לשחרר חסימות : להמשיך לעמוד ולחפש כל הזמן להרגיש נוח. זו הדרך תשובה

 ומתחים. לא לעמוד "בכוח", אפשר לעבור מעמידה לישיבה וחזרה לעמידה.

 

כאשר אין הנחייה, ואם לא ברור מה לעשות, זה יכול להרגיש  בזמן המדיטציה, •

 מאוד ארוך. 

בחלק מהזמן לתת הנחיות, ובשאר הזמן לאפשר המשך    –כשאני מנחה מדיטציה  •

 זמן שקט של כל אחת לעצמה.

 

 "שלא הצלחתי". עם התירגול, לא היה לי טוב, הרגשתי   היה לי קשההיום  •

מקושי, מכאב. כך נחפש בפעם הבאה  : אנחנו לומדים )רק( מטעויות,תשובה

ללא טעויות נעשה רק את  לעשות שינוי. אם טעינו זה אומר שלמדנו משהו חדש. 

בפעם הבאה שאתרגל, הגוף יזכור שהיה משהו לא נוח, כבר יודעים. מה שאנחנו 

 וכך נחפש תוך כדי התירגול לעשות את הדברים באופן אחר. 

הידיים מול הגוף במדיטציה בעמידה: הנובע ממתח שנוצר בזמן החזקת קושי  •

אפשר להוריד את הידיים למנח יותר נמוך, או לשחרר למטה, ואז לתת להן לעלות  

בפעם הבאה לחפש לשחרר . שהמשכתי להתאמץזה סימן  –מעצמן. אם כואב 

ב ושוב  להמשיך לתרגל שו את המאמצים תוך כדי התירגול, ואם לא נוח, לשחרר. 

ת מעצמן רק עד כמה שמגיעות ולא יותר מזה. להעלות  את התחושה שידיים עולו 

 זה שרירים.  –יותר 

 

  



101 

 

 ב"ס לצ'י קונג נשי –| נפלאות  Ayalachikong.co.il|  050-726-1555ייצר |  אילה גר

 לשימוש אישי ולימודי בלבד, אין להעתיק בשום אופן @ המידע  

 נושאים נוספים 

 "הטבע כהשראה" לתירגול:  •

 האפשרות להתחבר ממש לאנרגיית השמיים ולאסוף אותה פנימה.   -

האפשרות להתחבר אל האדמה, הרכה אחרי הגשם, והאפשרות לשקוע פנימה   -

 עוד ועוד.

רך כל השעות של השיעור, השמש בחורף היא מאוד נעימה.  טוב להיות בחוץ לאו  •

אך עם זאת, בתירגול בחוץ יש יותר הסחות דעת, וגם חוסר נעימות בתירגול 

 העיסויים.

 

"יש תנועות שאני אוהבת ונהנית לתרגל, מול תנועות שאני לא אוהבת והן לא  •

 נעימות לי".  

מתאים לי וכמה. מטרת   : התנועות הן כמו תפריט שאנו בוחרות ממנו מהתשובה

התירגול היא טיפול אישי המתאים לצרכים של הגוף שלי באותו זמן של התירגול.  

פי הסדר, כמו א"ב, כדי להכיר את כל   בקבוצה אנחנו רק לומדות את התנועות על 

האפשרויות. בהמשך, כל אחת בוחרת בכל תירגול יומי את התנועות שמתאימות 

 ן יותר זמן.  לה באותו הרגע, וחוזרת עליה

השימוש בדימיון ככלי עוצמתי, אפילו מעבר לתנועה שעושים עם הידיים. במיוחד  •

הדימיון חיזק את התחושה בהנחיה לרכך את המגע של הידיים עוד ועוד, ואז 

 הפנימית בזמן העיסוי.

 

 . "התירגול מאפשר הקלה במצב של עומס רגשי וכאב נפשי" •

לעכל" את הרגשות, כך נוצרנו, עם היכולת  לגוף שלנו יש יכולת טבעית " :תשובה

לעבד את חוויות החיים. מה שמפריע לתהליכים הטבעיים להתרחש זו  

צ'י. בתירגול אנו מניעות ופותחות את  ההתכווצות, הסגירה, התקיעות של ה

המקומות התקועים, מה שמאפשר הקלה בעוצמת הרגש, ויכולת לשאת את  

 החוויות הקשות בחיים. 

 

וע הרגשתי תנועה ספונטנית פנימית, בעיקר בקו אמצע, ואיפשרתי  "במהלך השב •

      לה להיות. תחושה שהגוף הרבה יותר בתנועה במהלך היומיום". 

 

התירגול לא היו מחשבות, וזה היה טוב אך גם מבהיל, למצוא את עצמי במהלך  •

 בלי מחשבות בכלל.

 

פשר לנוע ללא כל  תירגול כשאני עייפה מאפשר להתמסר יותר וממש לבחון איך א •

 מאמץ.



102 

 

 ב"ס לצ'י קונג נשי –| נפלאות  Ayalachikong.co.il|  050-726-1555ייצר |  אילה גר

 לשימוש אישי ולימודי בלבד, אין להעתיק בשום אופן @ המידע  

 זיסו-אודות אילה גרייצר

פנימית  , מתוך משיכה 1991בשנת  צ'ואן בצעירותה אילה החלה את לימודיה בטאי צ'י 

. אילה הגיעה לשיעור טאי צ'י עם המורה המעולה לילי כהן, לתחום מודעות הגוף

אך , ( והתאהבה בתירגול מהרגע הראשון Wu Style)שלימדה את סגנון הטאי צ'י 

 המשיכה במקביל בלימודי כלכלה באוניברסיטת תל אביב. 

המשיכה עם הטאי צ'י ופגשה לאחר כשלוש שנות לימוד אילה עברה לגור בירושלים, שם 

את מאסטר פונג הא, שהיה מגיע מידי שנה מארה"ב לסדנאות בארץ. לאורך השנים  

 דו לה שני ילדים. הסדנאות, במקביל עבדה ככלכלנית ונולו  אילה המשיכה עם התירגול

לימודים של טאי צ'י עם  תלשנ עם משפחתה התאפשר לאילה לנסוע  2002בשנת 

לי, קליפורניה. בשנה זו נולדה בארה"ב בתה השלישית, וזו היתה  מאסטר פונג הא, בברק

שנה של שינוי בחיים. אילה למדה רפואה סינית וקיבלה תעודת מטפלת באקופרסורה,  

כמה פעמים בשבוע, והיתה אמא במשרה מלאה לילדיה. זו  למדה עם מאסטר פונג הא 

 היתה השנה בה לראשונה הרגישה חופשייה ומאושרת.  

נוספת של שהות בקנדה ולימוד טאי צ'י, אילה חזרה לארץ עם משפחתה,   לאחר שנה

הוסמכה כמדריכת צ'י קונג וטאי צ'י, וכן כמנחת סדנאות לשינוי בחשיבה בשיטת גרניט.  

 טאי צ'י, צ'י קונג, סדנאות שינוי בחשיבה, וסדנאות הורים בעיסוי תינוקות.   אז החלה ללמד

בנה הרביעי, התאפשר לאילה להכיר את הצ'י קונג   , בזמן חופשת הלידה עם2007בשנת 

אילה נסעה לפריז ללמוד שם את   2008בשנת הייחודי לנשים, והיא התאהבה בתחום. 

  שיצרה את השיטה הנשית על פי ידע עתיק. מהמאסטרית ליו יה פיי  התנועות הנשיות

שונה  והראמאסטרית ליו יה פיי  שלמדה עםהישראלית הראשונה  היתה המורה אילה 

 שהחלה ללמד את השיטה בארץ.

המשיכה בהכשרה כמדריכת  , אילה הוכשרה כמטפלת בשיטת "אילן לב" 2012בשנת 

 צ'י קונג.  זו, והיא משלבת את התובנות בתירגול השיעורי תנועה בשיטה  

אילה ממשיכה כל העת ללמוד ולהתפתח בארץ ובחו"ל באמצעות השתלמויות והדרכות  

בעולם, ובקורסים מתקדמים של שיטת אילן הצ'י קונג  ים בתחוםעל ידי המורים המוביל

 לב. 

על בסיס הלימודים המקיפים והתרגול המתמשך, אילה יוצרת שיעורים המשלבים 

ות חדשות המתאימות לאנשים החיים בעולם המודרני. האופן עקרונות מסורתיים עם תובנ

הריפוי הטמון בתרגילים השונים, על ידי הייחודי שבו אילה מלמדת, מעצים את פוטנציאל 

 שיחרור מירבי של מתחים, ושילוב שמחה והנאה בתנועה. 

וכן  מקצועיים  וקורסים  השתלמויות  מעבירה  וקבוצתיים,  פרטיים  שיעורים  מלמדת  אילה 

מנחה סדנאות של לימוד והנאה, על מנת לאפשר לכל אישה את המסגרת בה היא תוכל  

מתוך חזון ורצון להפיץ את התנועות הנשיות,    פלא הייחודי לנשים.ללמוד את הצ'י קונג המו 

אילה הקימה את ב"ס נפלאות לצ'י קונג נשים, על מנת להכשיר מדריכות בשיטה נפלאה 

  זו, ולהמשיך לקדם את התחום. 
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 ביבליוגרפיה 

 

מידע רב מצוטט בתודה משון גודמן באתר "קצה המחט", אטלס נקודות הדיקור, 

http://www.connective.org / 

 בנוסף נעשה שימוש בספרים ובאתרים הבאים לצורך מידע ותמונות: 

A Manual of Acupuncture   

Navigating the Channels of Traditional Chinese Medicine 

Acupressure’s Potent Points 

 גדעון רון בריאות נוסח סין / דר'

 /http://qikong.co.ilבאתר  –אמיר ניסן 

 רפואה סינית / תום ויליאמס

 ויקיפדיה

 מקורות נוספים לאיורים שונים מצוטטים באיורים עצמם

 

 

 

 

 

 

 

 

אשמח לשמוע ממך בכל נושא הקשור בלימוד ובחוברת זו, בפרט אם מצאת בחוברת  

 טעויות או חוסר דיוק, או אם יש לך רעיונות או מידע נוסף שיכול לתמוך בלימוד.

 תודה 

 אילה

 

  

http://www.connective.org/
http://www.connective.org/
http://www.connective.org/
http://qikong.co.il/
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 מקום לכתיבה במהלך הלימוד והתירגול 
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