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15שיעור  



יתואר  , לפי דימוי זה, מצב עודף
–.בעל בליטה נוספת, כעיגול

"יטסו'ג"

עודף במקום  , כמו בחיים, אך כידוע

במקום  מחסראחד נובע בדרך כלל 
"קיו= "מצב חסר …  אחר

טיפול נכון ימלא את , לכן. אנו מתייחסים אל הגוף כיחידה אחת שלמהבשיאצו

החסרים  

.......כלומר 

.שיאזן בעצם את הגוף-נאזן בין עודף לחוסר

נתאר מצב גוף מאוזן של יין ויאנג כעיגול מושלם

שבינהםעודף חוסר ומה 



...רצון ל, שקיעה פנימה , ריקנות , הוא חוסר :הקיו•

דחיפה החוצה, התגברות , מלאות , הוא עודף :יטסו'הג•

יטסו'גהוא :היאנג הוא קיו        :היין •

.יטסו אין איזון מוחלט ומושלם בניהם 'תמיד בגוף קיים קיו וג•

.משול למוות טסו'וגיאיזון מוחלט ומושלם בין קיו •

יטסו  'מטרת הטיפול היא לצמצם את הפערים בין קיו וג•

בחוסראזור  ש/בנקודה:הקיובטיפול צריכה להימצא בנקודת יד האםלכן •

.המלאהאזור  /בנקודה:יטסו'בגהבןויד•

יטסו'בגבמהלך הטיפול המטרה למצוא את הנקודה המצויה בקיו הגדול ביותר והנקודה •
.הגדולה ביותר ובהם לטפל 

וגיטסוקיו 



לנו לביצוע בתרגילי פתיחת קללמשל התרגיל הכי •
קיוהמרידיאנים הוא 

.יטסו'גביותר לביצוע הוא הקשהוהתרגיל •

,  אותם עלינו לתרגל הרבה יותר פעמים •

בין שתי הקצוות  לאיזוןעד 

שנשארים זמן רב מאוד בגוף הם בעתיים עד יטסו'קיו וג•
.בהם יש לטפל , תבנית פתולוגית , מחלהלכדי 

מעשית-יטסו'וגקיו 



.יטסו'גמאשר לפזר ,קיוריקנות קשה יותר למלא •

, הם אלה שיביאו לאדם את הטיפול הטוב ביותר עבורו :שינוי אורח חיים , ככלל•
לכן אפשר לומר שהטיפול בשיאצו הינו כמו  

" .ללבוש מעיל ביום קר "•

בטיפול  יטסו'לגאם נצליח לאזן בין קיו . הטיפול האמיתי הוא שינוי אורח חיים •

כ האדם לא ישנה כלום באורח חייו והתנהגותו   "ואחשיאצו 

.שהיו יחזרויטסו'והגהקיו 

אין טעם  , אדם שלא חיי באורח חיים תקין ונהיה חולה :אצל הסינים העתיקים•

.אם אינו רוצה לשנות אורח חיים , בו לטפל 

לכן אם עשינו טיפול מובן  , של אורח חיים לא תקין  תהליךכ המחלה היא "בד•

,  אך אם לא שיננו את אורח חייו בעצם לא טיפלנו במחלה ,  הטבה עכשיו שתהיה 

טיפלנו רק בסימפטוםאלה 

יטסו'וגקיו 



תרגילי בסיס ופרטניים–זן זא–מעשי 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%98%D7%A6%D7%99%D7%94


: יתרונות 

.  תחתון-סובלים ממתח בצוואר או בעיות גבבמיוחד אם , המנח הנוח ביותר עבור המקבל

כמו גם צידי , אזור הצוואר ומפרק הירך, מפרק הכתףביותר לעבודה על ונגישות הגבוהה מאפשר למטופל אפשרויות רבות 
.הגוף

: חסרונות 

, קדימה מאזור המותניים ובכך להקשות על הנגישות לצוואר ולכתף" להישפך"לב לנטיית מטופלים -על המטפל לשים

.  זה דורש מהמטפל תנועה רבה סביב המטופל ושינויים תכופים בתנוחת הטיפולמנח 

.  התחתון-מקשה במקצת על השענות עמוקה על אזור הגב והגב

.יחסית למנחי עבודה אחרים, ניסיון ואימון רב, דורש ידע

:דגשים

יש לוודא שהמטופל שוכב על הצד ולא על הכתף ולהוציא את הכתף לכיוון החלק הקדמי של הגוף 

(  אלא אם כן למטופל נוח לשכב אחרת ) ידי דחיפת השכמה וכף היד הרחק מאתנו על 

,  (מתח בכתפיים, נשים בהריון ) לוודא אם יש צורך בכרית בחזה , כרית מתחת לראש , כרית מתחת לברך המקופלת

.  אם יש צורך בכרית מתחת לשוק הישרהולוודא 

.לאזן את האגן –ושהרגל הארוכה ממשיכה את הקו הישר של הגב, לוודא שהגב ישר 

.דק-מעי, גס-מעי, משולש-מחמם, כבד, מרה-כיס: מרדיאנים נגישים ביותר 

-צד קאטה



דגשיםתמונהפירוט

מטפל יושב סיזה עם רגל גבוהה  חיבור11.

ידיים מונחות  , לצידי מטופל

.בהתאמה על הבטן והגב

רוטציות  + נענוע 12.

קטנות של הכתף

-מטפל תומך בכתף משני צידיה

כאשר היד חובקת  , בחלק הקדמי

,  מתחת לזרוע המטופל

יד המטפל  -ובחלק האחורי

האצבעות  ,  תומכת בשכמה

משולבות

הנעה בצורת טלטול ורוטציה של  

הכתף



צוואר  /מתיחה של הכתף13.

בהשענות לאחורמטה

ידיים משולבות ברום  

השענות מטפל  , שכמה/הכתף

לאחור ויצירת מתיחה  

-השענות על הראש11.

קשתות צידיות2

המטפל עומד בעמידת גיבור  5740

,(רגל חיצונית עומדת)= 

,  יד אם מונחת על גבי הגולגולת

:יד בת נשענת לאורך קשתות

מקו קצה הגבה ועד מאחורי  . א

האוזן

ממרכז המצח עד קצה  . ב

האוקסיפוט



השענות לאורך הפנים  12.

מקו הרכה ועד תחתית 

הלסת

יד אם מונחת על גבי הגולגולת  

יד בת נשענת עם שורש כף היד  

לאורך צידי הפנים

השענות בושי סביב  13.

האוזן

יד אם מונחת על הגולגלת יד  

,  בת נשענת בושי סביב האוזן

החלפת יד אם ובת לפי הצורך

מתיחה אלכסונית של  14.

צוואר/כתף

,  האוסיפוקטאמה נשענת על קו 5742

,  בהצלבה-יד אם על הכתף

ליצירת   " טכניקות משיכה דחיפה

מתיחה

קווים  3השענות לאורך 15.

אורכיים בצוואר

,  יד אם חובקת את הכתף5743

בטכניקת משיכה  -השענות בושי

דחיפה



מעבר אל מעבר ראש  כתף שכמה

ישיבת סיזה עם  , המטופל

רגל גבוהה

אגודל על  /השענות בושי16.

אגודל לאורך רום הכתף

, מתחתית הצוואר ועד קו  5744תמונה 

הכתף

השענות אמה על קו  17.

רום הכתף

מטפל חוזר לעמידה לצידי  5746

האמה על  " גיהוץ", המטופל

קו רום הכתף



שכמה

השענות אמה סביב  18.

שכמה בשתי קשתות

מטפל  עומד על ברכיו אל מול גב 5749

המטופל

,  יד אם חובקת את הכתף מקדימה

אמת הבת נשענת על גבי קשת 

וקשת   ( צמוד לקפל הכתף)קטנה 

(מתחת לקו השכמה), רחבה

השענות אמה בשקע  19.

הכתף

יד האם אחוזת את שקע הכתף  , 

יד בת נשענת עם  , מתחת לזרוע

ועד  הסטרנוםמרפק אחורי מקו 

שקע הכתף

השענות אמה בקו  10

-התפר הקדמי 

מקדמת הכתף ועד  

המותן  

הטייה, החלפה בין יד אם לבת5752

עדינה של יד המטופל אחורנית  

מטפל נשען  ,  לחשיפת צידי הגוף

עם אמה לאורך המסלול


