
 

 

 

 קורס מדריכות צ'י קונג נשים  - עבודות להגשה 

 שלום וברכה, 

מה שחשוב ביותר בקורס הוא התירגול, ומי שמתרגלת באופן קבוע ושוטף, צוברת את כל הידע הדרוש 

 '.  דהקשבה פנימה, ריכוך, שיחרור וכ -כגון ביכולות כן לה לצורך העמקה והתפתחות בתירגול ו 

יחד עם זאת, כאשר אנו מוסיפות את המימד התיאורטי, אנו מקבלות יכולת נוספת של התבוננות  

ותחושה של התירגול. לכן חשוב שבמהלך השנה תקדישי גם זמן ותשומת לב לתיאוריה המלווה את 

 פירוט של המלצות לקריאה והתפתחות בפן התיאורטי. תמצאי הקורס. להלן 

 שתי עבודות כתובות.  אבקש להגיש במהלך השנה בנוסף, 

 :  15/2-( ב17עבודה ראשונה נא להגיש עד מחצית הקורס )שיעור 

 , ועני על השאלות הבאות: שאינך אוהבת – נא בחרי תנועה או תירגול שאת אוהבת, או להיפך  •

 

 . מדוע בחרתי בתנועה זו ו שם התנועה או התירגול שבחרתי לכתוב עליהם  .א

 צורת התירגול, מדוע התנועה מעניינת אותך? מה מיוחד ב :גופני של התנועה- כתבי על הפן הפיזי  .ב

 מהן התחושות שאת חשה כשאת מקדישה זמן לתירגול תנועה זו?  .ג

 האם יש רגשות שעולים בך ומהם ? .ד

אילו נקודות דיקור )או מרידיאנים( התנועה  על  אנרגטי של התנועה:  -כתבי על הפן התיאורטי  .ה

 משפיעה ומפעילה, ומה החשיבות של נקודות אלו.  

 

 

 המלצות לקריאה ולמידה תיאורטית במהלך הקורס:  •

 ידע תיאורטי בסיסי, רצף תנועות וידע תיאורטי מעמיק.  –סדר הלימוד מחולק לשלוש 

 (12)מומלץ להשלים עד שיעור   תיאורטי בסיסי ידע  .1

  

להרחיב את המידע  , לסכם לעצמך על פי הצורך, 5-23נא לקרוא בחוברת הקורס עמודים א. 

 . ולחזור שוב ושוב על המושגים כך שתרגישי נוח עם המידע בספרים ובהקלטות

, באופן שיעזור לך למי שישאלו אותך, או בעת  כמה משפטים על המושגים הבסיסיים כתבי ב. 

   –הדרכה. כמו למשל  

 מה זה צ'י?  •

 מה זה צ'י קונג?  •

 במה שונה הצ'י קונג מהטאי צ'י?   •

 למה יש תירגול מיוחד של צ'י קונג לנשים?  •
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 @ המידע לשימוש אישי ולימודי בלבד, אין להעתיק בשום אופן 

 ( 24)מומלץ להשלים עד שיעור   תירגול ותנועותרצף  .2

  

לצורך תירגול   את סדר התנועות,כרטיסיות שיעזרו לך לזכור  על הכנת אני ממליצה לך 

 עצמי ו/או להדרכה. נא הכיני לך כרטיסיות בנושאים הבאים:

 

 ( 26-27)עמ' סדרת הבסיס של הצ'י קונג לנשים רשימת התנועות ב .א

 

   3ד ע 1שנה א': חלקים  – התנועות הנשיות המרפאות של הצ'י קונג לנשיםרשימת  .ב

 (.39-40)עמ'  4-6ג': חלקים -, שנה ב'(36-38)עמ' 

 

 .  (81-83)עמ'  שלושת השלבים במדיטציית אי צ'ואן שנה א':  -אי צ'ואן  .ג

 שנה ב': הנחיית הליכת אי צ'ואן. שנה ג': שמונה תנוחות הידיים בעמידת אי צ'ואן.  

 

 ( 85-88)עמ'  הנחיית תירגול סרגל טאי צ'י  .ד

 

 ( 90-91שנה ג': המאפיינים השונים של תירגול אי ג'ין ג'ינג )עמ'  .ה

 

 

 : בסוף השנה( 34)מומלץ להשלים עד שיעור  לתירגול הידע ברפואה סינית הקשור .3

 

התיאוריה והמושגים של הרפואה הסינית הם עולם ענק ומופלא, ואני ממליצה לך לחזור בכל שנה  

מחדש על החומר התיאורטי הקשור לתנועות הנשיות של הצ'י קונג. כך תגלי שבמקביל להתפתחות  

 ההבנה והקשב שלך בתנועה, גם היכולת להבין ולהעמיק בתיאוריה גדלה.  

 

 ראי הוא: החומר התיאורטי שחשוב שתק

 

 בחוברת הקורס(  28-33לסדרת הבסיס )עמ' נקודות דיקור הקשורות  .א

 

 ( 48-55מערכת המרידיאנים, והמרידיאנים המיוחדים )עמ'  .ב

 

 ( 72-74(, ומרידיאן החגורה )עמ' 58-63שנה א': מרידיאן העיבור )עמ'  .ג

 

 (76-77( והמרידיאן החודר )עמ' 66-70ג': המרידיאן השולט )עמ' -שנים ב' .ד

 

 

 מאחלת הנאה רבה מהלימוד,

 אשמח לעזור בכל עניין, וכרגיל 

 בברכה,

 להאי 

 


