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C כל הזכויות שמורות למכללת אדמה לרפואה טבעית



KIO     JITSU     KIO

מצבו  משקף את הגוף הפיזימצבו של , מסונגהשיאצו של -על פי תיאורית הזן

.של האדםהנפשי

 QI-בזרימת הבהתייחסו לעיוותים מבחין בשתי קצוות מנוגדים מסונגה

.יטסו'ג/ אותם קיוומכנה 

,חוסר פעילות וריקנות , פעילות -קיו מתייחס למצב של תת

.גודש ומלאות, עודף , מתאר מצב של פעילות יתר יטסו'ואילו ג



.  או להתעלם ממנומשקף את מה שבחרנו להסתיר : מצב קיו •

(לכן אנו אומרים שהקיו נסתר או מסתתר )•

,  משקף מצב נפשי של אנרגיה דחוסה ומרוכזת :  יטסו'מצב ג•

,  יתר על המידה ההיבט בחיינו עליו אנו חושבים •

,  יותר מכלהנושא בו אנו מתעניינים •

.  לחלוק עם אחריםהדבר אותו אנו להוטים •

:רגשי /הכרתי/בהיבט הנפשי



נוכל  יישום השענות  על הגוף באזור קיו באמצעות , קשה יותר לאבחון מצב על קיו •

.  או נוקשים עם גמישות מועטה, או בעלי טונוס נמוךשרירים רופסים להרגיש 

.  הגוף והוא קל יותר לזיהויבולט מעל פני שטח יטסו'מצב ג

מתוחים ובעלי  , ועגולים בהופעתםבולטיםהשרירים . מלא באנרגיהיטסו'גאזור •

. פעילה למגעהתנגדות

ומעודד את המקבל הטיפול  יטסו'ג/על מצבי קיוומצביע שיאצו מחפש-הטיפול בזן 

.  להכיר במצבו

יטסו'וגקיו 



,  לאורך מרידיאן במצב קיו•

,  לאורך זמן ממושךנחזיק בהישענות באזור קבוע או בנקודה אחת •

מהיבט מסוים בחייו  ריק מפני שהמטופל בחר להתעלם המרידיאן •

.  במצבו הפיזי והאנרגטיבאה לידי ביטוי וגישתו •

באותה נקודה  נותן הטיפול מיישם הישענות  ממושכת

.  של המקבל לעומק הבעיהעל מנת להסב את תשומת לבו •

שהמטופל  יותר באותו אזור או נקודה עד תידרש הישענות עמוקה וממושכת כך , ככל שהקיו גדול יותר•

.  מכיר בהדרגה במצבו

יטסו 'קיו וג



.  שיאצו הוא הדרך של המטפל לומר למקבל להיות מודע למצבו-הטיפול בזן •

.  בדבר מסוים אחדהמקובעת, את המודעות המתמשכת מייצג יטסו'מצב ג

הוא בכיוון  וההישענות  שמפעיל המטפל , הוא מבפנים החוצה  QIכיוון תנועת ה במצב זה •

( מבקש לצאת החוצה והגיטסומאחר ) . מבחוץ פנימה, ההפוך

. ועליו לזוז הלאה" תקוע"הטיפול בא לומר למקבל הטיפול שהוא•

"  לשמוע"לגרום למקבלבאמצעותו אנו שואפים , ונותן עצה שולח מסר שיאצו -אופן המגע בזן 

.  לקבל אותה ולפעול על פיה, "ההודעה"את

יטסו 'קיו וג



או לזרוק פסולת/ ו להביא דבריםלחפש , יוצא החוצה מהגוף-הגיטסו•

או זורק ממני את הטוש סילוק פסולת  , גיטסופעולת –הולך להביא את הטוש מהלוח : למשל•

גיטסוגם זו פעולת 

•

QIל והופך את מה שנכנס לאנרגיהמזין , מהגיטסומקבל , נכנס פנימה-הקיו•

אוכל ומכניס פנימה והופך את המזון לאנרגיה זה קיו, גיטסו–שולח יד לקחת אוכל : כמו למשל•

:הרעיון של קיו וגיטסו הוא



הוא חיצוני ושטחיהגיטסו,   הוא עמוק פנימי–הקיו •

•

,  לחוש אותו ולהרגיש אותו, גיטסותמיד ניתן לאבחן ולראות •

אל תוך הגוףפנימה הגיטסולדחוף את בטיפול שאנו מבצעים אנו צריכים •

כדי למלא ולאזן את הקיו•

:הרעיון של קיו וגיטסו הוא



,  כי הוא פנימי, זה קשה יותר, נכון•

•

פנימה נוכל להרגיש איך עולה אלינו הקיו  הגיטסואבל כאשר אנו דוחפים את •

,  ומתאזן

.בלחיצהיטסו'הגאת ולהרגיש עד איפה לדחוף לכן חשוב לזכור •

•

וזווית הלחיצה, מכאן מגיעה הטכניקה של עומק הלחיצה•

?איך נאבחן קיו: השאלה היא



, מהגיטסווזה בכדי לשחררו כדי שיוכל לקבל עלינו לפתוח תחילה את הקיו . א•

•

לכן קודם קול נציב ידיים על אזור הקיו•

,  למשל באיזה מרידיאןאחרי שאנו יודעים איפה הוא נמצא •

,  בטןי אבחון "או ע, התרגיל הקל–י התרגילים "עפלמשל •

,  על גוף המטופלהסתכלותי "או ע•

.ו"וכשל אזורים שוקעים חישהי "או ע•

:בכדי להשתמש בעקרונות אלה בטיפול



בחוש  חשים, מרוכזים, בשקטעלינו להיות הידיים על אזור הקיו כאשר אנו מניחים את . ב•

במרחב   QIתלת ממדית של ה התבוננותהראשוני שלנו תוך 

,  (במרחב, במטופל , בי = מימדתלת )•

.שעל גוף המטופלעד שנרגיש את הקיו בכפות הידיים •

•

,  נוקשההיותר , הגבוה, השטחי, הגיטסואחר כך נרגיש את . ג•

, נשים עליו יד אחת ונרטיט אותו מעט•

.עדין לגרות אותו לבוא לכף היד שליהכוונה רטט •

:בכדי להשתמש בעקרונות אלה בטיפול



נחדיר  , לחיצהי "ע, פנימהדחיפהנבצע , יטסו'הגאת מרגישיםאחרי שאנו . ד•

,  אותו עמוק פנימה

(  כאשר יד שנייה עדיין נמצאת במקום בו נמצא הקיו) •

.ליד הנמצאת במקום הקיומגיע  QI–עד שנרגיש שה •

•

.איזן את הקיויטסו'שהגכשזה יקרה נדע •

:בכדי להשתמש בעקרונות אלה בטיפול



:אז נבצע את פעולות באופן הבא•

•

י יד האם ויד הבן ונפתח את המרידיאן בקיו לקליטה"ע–נתחיל בקיו •

.שתי הידיים על מרידיאן הקיו (תנועת יד האם והבן לפי סוג המרידיאן יין או יאנג עולה או יורד כמו שלמדנו)•

•

, האם תישאר במרידיאן הקיויד , אל מרידיאן הקיופנימה הגיטסושנדחוף את בכדי , אחר כך•

תוך כדי  , בלחיצותיטסו'בגתעבוד על המרידיאן שמצאנו , האקטיבית, ויד הבן, הגיטסובכדי שתוכל לקבל את •

ו"וכלחיצה עד לעומק שמרגיש לנו נכון , התבוננות

אם מצאנו שני מרידיאנים האחד בקיו והשני בגיטסו



שהרי  עד אשר היא מורגשת ביד האם במרידיאן הנמצא בקיו יטסו'הגלא עוזבים את לחיצת . ג•

.אל הקיויטסו'הגהיא אמורה לקלוט את 

•

על  ומאזנים בין שתי נקודות , י יד אם ויד בן"ע, חוזרים שוב למרידיאן הקיו, לאחר שסיימנו. ד•

הזרימה בין שתי הידייםעד להרגשת , בהעברת משקל מצד לצד,  המרידיאן כמו שלמדנו

,  והתייצבות במרכז לאיזון

.נמשיך כך עד לאיזון כל הקיו במרידיאן •

אם מצאנו שני מרידיאנים האחד בקיו והשני בגיטסו



ידיים מול ידיים, הידיים בגובה החזה, עומדים אחד מול השני•

נדחוף  –בנשיפה –יוצא החוצה , דוחף–יטסו'הג:הסבר•

נתכנס  –בשאיפה –לוקח ונכנס פנימה –הקיו •

.תוך כדי שאיפה ונשיפהקיו –ומשיכה פנימה , גיטסו, דחיפה החוצה, נבצע•

במעגלים תוך כדי נשיפה  , ונבצע דחיפה ומשיכה ממני אליו וממנו אלי , נחבר ידיים אל ידי החבר העומד מולנו•

.ושאיפה

.והתנועה פנימה והחוצה שוטפת, ללא לחץ, מהאף, נשימה קלה, תוך כדי כך נסדיר את הנשימה•

.בתנועה יטסו'וגזאת הדגמה פשוטה של קיו •

:נתחיל בתרגול



אל אחת לכוון במחשבה אנרגיה המטופל ונבקש ממנו נשים שתי ידיים על אזור מסוים בגוף . 1•

.המונחות על הגוףמשתי הידיים 

ננסה לזהות  , ( שאליה כוונה האנרגיה)צריכים להרגיש משהו בידכאשר הוא עושה זאת אנו . 2•

,לאיזה יד שלח המטופל את האנרגיה

.  ונראה האם זה נכון, כשנזהה נתופף עם אצבע של אותה יד מרגישה על הגוף. 3•

.   ששלח המטופל החוצה אל היד שלנו–יוצאת –יטסו'גזאת בעצם אנרגיית •

, צריך להמשיך ולנסות עד שנקלוט,  אז אל דאגה, יתכן ונטעה. 4•

תרגול בחישה הוא מילת המפתח. 5•

:תרגיל ניסיוני לתחושת קיו או גיטסו



בעצם האבחון הוא טיפול והטיפול הוא אבחון,גם כשמבצעים אבחנת בטן קלאסית•

בגיטסונרגיש איזה אזור באבחנה הוא בקיו ואיזה אזור הוא , וגיטסולפי עקרון זה של קיו •

•

: י אותו עיקרון פשוט של עבודה נבצע את טיפול הבטן"עפואז •

במקומו ונפתח אותוביד האם את הקיו נרגיש •

הגיטסואת אזור פנימהנלחץ ביד הבן , נדחוף, הגיטסונרטיט מעט את •

מאזן–מגיע לקיו הגיטסונרגיש את •

לאיזוןלקיונחזור•

:י אבחנת בטן"טיפול עפ



וטיפול בהתאמה  יטסו'וגבאבחוני בטן קיו להמשיך . 1•

יד אם יד בן ופתיחת הקיו לקליטה–מרידיאן קיו . 2•

יטסו'גיד אם עדיין על הקיו יד בן דוחפת במרידיאן –יטסו'גמרידיאן . 3•

חזרה למרידיאן הקיו•

.....בחרתם לעבוד אוכלוסיהלהכין על איזה סוג :הערה •

:מעשי 


