
פרטניים+ תרגילים בסיסי 

רגליים ומתיחות  21–12קאטה צד 

קי , הארה , אפקט האקו , עומק השענות : דגשים 

ציר מרכזי  –אבחון הארה 

וגיטסותחושות שונות בהארה קיו 

8דוח טיפול : מטלה 

17שיעור  



תרגילי בסיס ופרטניים  

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


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  

-הראשהשענות על 11.

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 

הכתףשקע 

השענות אמה בקו  110.

-התפר הקדמי 

מקדמת הכתף ועד  

(LI)המותן 

הטייה, החלפה בין יד אם לבת5752

עדינה של יד המטופל אחורנית  

מטפל נשען  ,  לחשיפת צידי הגוף

עם אמה לאורך המסלול



השענות בושי  111.

סביב השכמה

רגל  , ישיבת סיזה לצידי מטופל5753

,גבוהה

יד אם חובקת את שקע הכתף  

יד בת נשנענת  , (מתחת לזרוע)

בטכניקת משיכה דחיפה  

אצבעות נכנסים אל מתחת  /ואגודלים

לשכמה

משיכה שכמה  112.

"החוצה"

מטפל יושב רגל גבוהה לצידי  

,מטופל

יד אם בשקע הכתף

של הכתף  , בעת שאיפההטיה 

.קדימה

משיכה אחורנית של  -ובעת נשיפה

הכתף והכנסת אצבעות מתחת  

.לשכמה



חזרה על רוטציות של  113.

שכמה/כתף

5738

:חזרה על רוטציות של הכתף11.

כמו  -רוטציות קטנות. א

2' בסעיף מס

המטפל  -:רוטציות גדולות. ב

ויד  , אוחז ביד אם ברום הכתף

הבת תומכת באמה הרפויה  

תנועה כלפי חוץ  -של המטופל

לפתיחת בית החזה

בהתחלה בישיבת סיזה  5756

כאשר רגל חיצונית  

ומשם המטפל  , עומדת

מתרומם לעמידת גיבור  

לטובת הרוטציות  

.הגדולות



ידיים= עליונה עבודה עם גפה 

-:מתיחות ידיים12.

כהמשך ישיר אל  

נבצע  , הרוטציה

:מתיחות 

לכיוון הראש-האחת

הרגלייםלכיון-השנייה

התאמת גובה עמידת המטפל בהתאם  5758

:למתיחה

עמידה גיבור  -במתיחה לכיוון הראש

יד אם תומכת בשכמה, גבוהה

מטפל משנה  , במתיחה לכיוון הרגליים

ידיים  , לכיוון רגלי המטופל-כיוון עמידה

,  ובשיא המתיחה, אוחזות בשורש כף היד

מוסיפים מתיחה עדינה של שורש כף היד  

כלפי הירך

מתיחה של היד כלפי  13.

מעלה

,  אחיזה של כפות הידיים בשורשי כף היד5759

,  מטפל על מול המטופל בעמידת ברכיים

בעת לקיחת אוויר המטפל מצמיד את יד  

,המטופל לגופו ושוקע מעט מטה

המטפל מתרומם מעט  , בעת נשיפה

.ושומר על היד צמודה אליו עד למתיחה



-השענות לאורך היד14.

כאשר היד מונחת   

ישרה על הגוף צמוד  

לקו התפר  

(GB,LI,TW)

ניתן גם להניח את ברך  5761

המטפל על שקע המותן  

ועל גביה להניח את יד  

זאת  )המטופל הרפויה 

בהתאמה לגובה  

הנדרש מהמטפל ביחס  

(למטופל



טורסו

השענות אמות ומתיחה של קו האמה  5762מתיחת הטורסו15.

ניתן להעביר את יד המטופל  , מותן/

על ומעבר לראש ובכך להגדיל את  

המתיחה

השענות אמה לאורך  16.

GB-מסלול ה

קו התפר  -מיקום•

המרכזי של  

החולצה

יד  , מתחת לקו השכמה, אמה= יד אם5763

אמה לאורך המסלול= בת

כאשר רוצים לחשוף מסלול מרידיאן  

אז אפשר לשנות את  , יותרפוסטריורי

מנח הישיבה כך המטפל יושב לצידי  

השענות של  , רגל גבוהה,  המטופל

יד אם עוטפת אותו+ מרפק אחורי



השענות אמה על  17.

המותן  

יד  , אגן/יד אם תומכת בישבן5765

ג המסלול  "בת נשענת אמה ע

-העובר בין כלוב הצלעות ל

אסיס

מפרק ירך/ישבן18.

סביב  -מעגל קטן

מפרק

ישבן-מעגל גדול

השענות אמה סביב מפרק  5766

בשני מעגלים  -ישבן/הירך

ויד  בסקרוםיד אחת –רוטציות לישבן 19.

מסתובבות בצורה  הפמורשנייה בראש 

יש לנוע  , של יד רודפת יד לאותו כיוון 

.  לשני הכיוונים 

מתיחות בין הסקרום  110.

הפמורלראש 



עבודה על הישבן בשלושה  111.

קוים אורכיים ובשלושה קוים  

יש לשים לב שקו  ) רוחביים 

המתאר הוא הסקרום והוא  

קו אלכסוני

5767

רגליים

:רוטציה לרגל הכפופה112.

רוטציה גדולה של מפרק  . א

כאשר השוק  –הירך כולו 

.מונח על גבי אמת המטפל

רוטציות המשלבות הטיה  . ב

של הקרסול במקביל  

לתנועת הירך

המטפל שולח רגל קדימה אל  5768

מעבר לגוף המטופל לטובת  

.תמיכה

יד בת נכנסת מתחת לשוק  

רצוי  . )ואוחזת מתחת לברך

להשעין אותה על גבי ירך  

המטפל לטובת חלוקת משקל  

(נכונה יותר

יד האם תומכת במפרק  

ישבן/הירך



כף  -של הרגל הכפופהמתיחה 113.

רגל  עומדת מונחת על המזרון

מניחים את כף רגל  5770

המטופל על המזרון  

ומייצבים  , בקדמת גופו

.  אותה כך שלא תנוע

.מותחים החוצה 

-מתיחה של הרגל הכפופה114.

ברך מונחת על המזרון

מניחים את הברך על 

המזרון ומותחים את  

הקרסול כלפי חוץ

-השענות לאורך מסלול ה115.

GB-בכמה סגנונות השענות:

כף יד•

גיהוץ+ אמה•

בושי•

ברך בירך אחורי•

5773



:רגל כפופה-שוק116.

השענות כף יד•

-השענות בושי•

אגודל על אגודל

:רגל ארוכה117.

השענות ברך לאורך  

הרגל

פישוק  , ברך האם מונחת על הרצפה5774

ידיים תומכות בשני  , רחב בין הרגליים

.קצוות הרגל הישרה

=  האם רגל -בהשענות על גבי הירך

-רגל הבת, קרובה לכפות רגליים

נשענת מהישבן לכיוון הברך

החלפה בין  -בהשענות על גבי השוק

חשוב לשמור על  , תפקידי הרגליים

,פישוק רחב

ידיים תומכות בצמוד לברך הנשענת



מתיחות

-מתיחות אלכסוניות118.

לפיתול

,  ידיים מותחות את הטורסו5775

כאשר יד אחת מונחת על  

-שנייהיד , דוחפת-הישבן

מושכת את שקע הכתף

:מתיחה נגדית

-האסיסיד מונחת על 

מושכת

-יד בת מונחת על שכמה

דוחפת



מתיחת רגל  119.

+גבוהה 

-מתיחה משולבת

עם פיתול

5776

5777

מתיחה של הרגל הכפופה  -1שלב 

תמיכה  -מעט אחורנית+ לכדי יישור

.בישבן בעת הרמת הרגל

ברך  -מטפל על האצבעות-2שלב 

שנייה  וברך , נשענת לתוך הישבן

מעבירים את יד  , מתחת לשכמה

ותמיכת ידי  , המטופל אל מעבר לגב

המטפל בשקע הכתף ובברך המטופל

דחיפה של  -והטיהמתיחה -3שלב 

השכמה אל המזרון בעוד שהרגל  

נשארת במתיחה אחורנית

מתיחות גב 120.

קטנה

יד אם אוחזת  , PSISיד אם על ה5779

.בכתף למתיחה והארכת הגב

אופציה נוספת היא מתיחה בעזרת  

(  אחיזה הדומה לפרפר)שתי ידיים 

.והרחקה של הטורסו מהמותן



shen: )הלכה למעשה בטיפול שיאצו-שלושת האוצרות• / qi / ging)

•

ואת המשמעות שלהם לתפקוד  , האוצרות3אם נבין את משמעות •

.נבקש למצוא אותם מתקיימים בהרמוניה גם בגוף, תקין של האדם

,  הוא יהיה חייב להיות בעל איכות-ינג'לגכאשר נפגוש ביטוי •

,  מקרקעת

.  המשתנה באיטיות-חומרית , יציבה

לעומת נוקשה ולא  )רך ואנרגטי , חייב להיות תנועתי-shen-ביטוי ל•

(גמיש

אך גם  , גם עם טונוס, חייב להיות אי שם באמצע-ביטוי בריא של קי •

אבחון ציר מרכזי 



לאורך נוכל לזהות שגם -מרכז האדם ומרכז גופו , אם נתבונן על ההארה כמרכז החיים•

-ישנו ביטוי של שלושת האוצרותההארה 

"הציר המרכזי"זהו   •

•

לפי מפת  אזור אבחון הלב ( =  בחיבור שבין הצלעות)המתחיל ברום הבטן , זהו קו אורכי•

shenמבטא את ה , מסונגההבטן של 

על פי מפת הבטן של השליטה של המים איזור = הפוביקגבול עצם ומסתיים נמוך על •

jingמבטא את . מסונגה

הטחולומקביל לאזור אבחון של , ביטוי לאיכות הקי בגוףוהוא , ביניהם ישנו הטבור-ובאמצע•

.מסונגהעל פי מפת הבטן של 

בשביל לאבחן את מצב שלושת האוצרות להבין את מצבו של  , נוכל להיעזר בקו המרכזי הזה•

.המטופל

הציר המרכזי  



Shen-איזור הלב  ,

.תנועתי ומגיב בקלות, אמור להיות רך וגמיש

:נוכל להסיק , כאשר נמצא את האזור כזה= 

,  בשלווהשהאדם חי את חייו •

,  מתחיםללא •

לתודעה  , להכרה , שהאדם מחובר לייעוד שלו•

.  נוקשות/ או עקשנות, שהאדם מנהל את עולמו הרגשי ללא מאמץ •

,  פלג גוף העליוןאיזור זה יכול להעיד ולהשפיע על המצב האנרגטי של 

כביטוי למצב . הברק בעניים , ובדגש על בית החזה הצוואר והראש 
.הנפשי 

SHEN–  אזור הלב



•QI  =סביב הטבור. איזור הטחול

,  אך אינו מתנגד-מגיב, רך אך עם טונוסאמור להיות •
.  תנועתי ולא פועם ותקוע

:כאשר נמצא את האזור כזה נוכל להסיק •

,  שהאדם מזין את עצמו באנרגיה זמינה וטובה באופן קבוע•

.שלו היטבQIומשמר את מאגרי ה , הוא ויטאלי•

הבטן  ,  קדמת הרגלייםאיזור זה יכול להתבטא גם לאורך •
אזור הפה והשפתיים  , הגב המרכזי וצידי הגוף, כולה

QI– אזור הטחול



,  איזור הכליות= ינג'הג•

טיאןהדאן, אצבעות מתחת לטבור3•

משתנה  . יציב ומלא, אך לא נוקשה, אמור להיות בעל טונוס•
.  באיטיות

:נוכל להסיק , כאשר נמצא אותו כזה•

,  שהאדם בעל חיוניות גבוהה•

,  הפרה נטלינג'הגיהוא אינו מכלה את •

.  תפקודי הליבה שלו תקינים•

של הפוסטריוריהחלק יכול להעיד ולהשפיע על , טיאןהדאןאיזור •

ועל האוזניים והברכיים  ,  הגב לאורכו ובדגש על גב תחתון/ הרגליים

JING–  אזור הכליות



נוכל , אחר ממה שהוא אמור להיות -כל פעם שנמצא את הציר המרכזי •
,  להבין שהמטופל במצוקה כלשהי

(למצב הפיסיולוגי או הנפשי ), או לרוח/בין אם היא קשורה לחומר ו•

.כי הרי הם משפיעים אחד על השני ומושפעים אחד מהשני•

( כל טיפול בעצם )–מטרת הטיפול בשיאצו •

תהיה לאזן את שלושת האוצרות  •

.  לרוח-ולהביא להרמוניה בין חומר•

במנחי העבודה השונים וטיפול באזורי  הקאטאנוכל לעשות זאת דרך  •
,  ההשפעה

,  ובדגש על הרפיה של פלג הגוף העליון, המקבילים להםבמרידיאניםאו •

.ייצוב וחיזוק של פלג הגוף התחתוןותמיכה 

ציר מרכזי 



תרגול  •

ציר מרכזי  אבחון •

בהתאמה  טיפול •

תרגול ציר מרכזי  


