
-האחדות חווית

הסבר

כיס מרה כבד+ תרגילי בסיס 

הסבר-האחדות חווית

חזרה על הקאטה לקראת מבחן 

קאטה

8שיעור 



שבין האדם   ,האחדות שבין הנפש לגוף .האחדותלחוויתהזן שיאצו מתייחס •
.ובין המטפל למטופל ,לחיבור של אדם אחד לאחר ,לסביבתו

עימהמתוך אמונה כי חווית אחדות מביאה  ,זן שיאצו-קרא לשיטתומסונגה•
.ושחרור אמיתי מהסבלריפוי 

לבין עבודת   ,היא שיטת ריפוי המשלבת בין תפיסות הזן-הזן שיאצו•
שאינו פולשני על גבי הרשת האנרגטית של   ,המטפל מיישם לחץ ,המרידיאנים

המטופל במטרה ליצור קשר וחיבור מחדש באזורים שאיבדו את גוף 
.התקשורת

 .בכל פעולה או טכניקה שבזן שיאצו קיים דגש על ההרמוניה בין היין ליאנג•
וזאת באמצעות יד תומכת  -לצד כוח תומך ,תמיד יהיה כוח מניע ,לדוגמה•

 ,יד נשענתמול 
ובכך שומר  ההשענות לעולם לא תפגע בהרמוניה הטבעית של המטופל •

.בין פעיל למתבונן ,בין יין ליאנג ,לאי עשייה-על איזון עדין בין פעולההמטפל 

חווית האחדות 



מטפל השיאצו לשאוף לא לגרוע מאיכות הקי של על •
 ,המטופל

 ,אינו מבקש ליצור תנועה היכן שאין קיולכן •
הוא אינו משתמש בכוח פיסי ואו דחיפה אלא הוא  •

לחווייהלחץ מתוך כוונה אמיתית להיות שותף מיישם 
.שנוצרת

-בזן שיאצו אנחנו מאמינים כי מקבל הטיפול הוא ישות שלמה•
 ,כוחות הבראה פנימיים משל עצמהבעלת 

אנרגיה   "לוקח"אנרגיה ואינו "מעביר"המטפל אינו•
כל מה שהוא מבקש ליצור אצל המטופל הוא   ,מהמטופל

לאן יש להפנות את האנרגיה על מנת  -או סמויה/גלויה ומודעות 
.הרמוניהלהשיב 

חווית האחדות 



המטפל מבקש לאזן בין מקומות מלאים באנרגיה לבין אותם •
 ,מתוך אמונה כי ברגע שתחושת הריקנות תעלם ,ריקיםאזורים 
ואלו הם התופעות או  -כל שאר מאמצי הגוף למלאהייעלמו 

.מהם סובל המטופלהסימפטומים 

 "כאחת-תחושת שתי הידיים"מדגיש אתמסונגה•
כי אם תיווצר אחדות בכל פעולה שניישם היא  ,מתוך התפיסה•

 .אל השינוי הרצויתוביל 
הן אצל המקבל והן אצל   ,תחושה זה היא קלה להבחנה ולתחושה•

יד האם ויד הבן פועלות בלחץ זהה ולכן מורגשות ככוח  .המטפל
 .אחד

תחושת השניים  -המטפל והמטופל נפגשים ברגעי חסד של אחדות•
לטובת יצירת השינוי וחיבור מחדש עם האנרגיה   ,אחדשהם 

.התאו-האונברסלית

חווית האחדות 



אמנם   , 1 = 1+1מסתכמת בנוסחה של ,חווית האחדות בשיאצו•
אך   ,טכניקה הדורשת אימונים רבים ותודעה שקטה ונינוחהזוהי 

היא מביאה עימה תחושה שלווה של ריפוי ושל   ,שזו מתקיימתברגע 
.מחדש אל מקורות הכוח של האדםחיבור 

מסונגהשיזוטו-זן שיאצו :ציטוט מתוך•
תוכלו ליצור חמלה או פתיחות באמצעות תרגול התחושה של  "•

בין האגודלים תוכלו לחוש מעין הד או   ...הידיים שהן אחתשתי 
 .ואז הם יכולים להעביר למטופל תחושה שהם אחדניצוץ 

 .אפשר לנהל את החיים רק דרך תחושת קשר זו ..כמו מעגל•

אלא שורדים   ,החיים של כל אחד מאיתנו לא קיימים באופן עצמאי•
 .שלםכמשהו 

....".אפשר להפריד את החיים מהסביבה שלהםאי 

חווית האחדות 



זן  זא

מדיטציה צבעים ויסודות

בסיסימרידיאניםתרגילי 

מעי גס , תרגיל ראות 

טחול, תרגיל קיבה

מעי דק, תרגיל לב

כליות  , תרגיל שלפוחית שתן

תלת ,תרגיל מעטפת הלב 

מחמם

מעשי  

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


:כיס המרה •

מרפק וזרוע גם על הארץ  , הרגל השוכבת על הארץ ישרה , בשכיבה על הצד •

הרמת הרגל השנייה ותפיסת אזור הקרסול  , מעט את חגורת הכתפיים מרימה 

המבט מופנה אל הרגל  , היד החופשית וביצוע מתיחה מעלה עם הרגל עם 

המתח צריך להיות מורגש ברגל המונחת הישרה במרידיאן כיס  . המורמת 

פעמים ' איפה שהיה גמיש וקל יותר שם נבצע מס, כ הרגל השנייה "אח,המרה 

.צד שני כ "ואח

:כבד •

הרמת  , בעמידה רגליים בפיסוק רחב והפניית כפות הרגליים החוצה •

כ  "אח. לצדדים בגבה הכתפיים כאשר כפות הידיים מופנות לרצפה הזרועות 

ירידה עם היד לכוון הרגל  , הברך לצד אחד והישענות לאותו הצד כיפוף 

עד להנחתה על הרצפה סמוך לאצבעות הרגל  יד שנייה עולה מעלה  המקופלת 

צריך . גם פה להתחיל במתיחה בצד הקל . ל צד שני "כנ. המבט מלווה כאשר 

.את המתיחה בכבד ברגל שנשארת ישרה להרגיש 

תרגיל פרטני כבד כיס מרה  



וקידה -ידיים מחוברות בקדמת החזה  •

ידיים מחוברות בקדמת החזה  •

סזהירידה לישיבת •

(ברכיים על המזרון , ידיים על המזרון )6ירידה למנח •

מעבר למרפקים כאשר כפות הידיים פתוחות לשמיים•

•

חזרה לעמידה באותה דרך•

ידיים בקדמת החזהסזהממרפקים לישיבת •

נמשיך ונעבור לעמידה ידיים בקדמת החזה•

•

פעמים 10...... ונבצע מספר פעמים•

מאיתנו.......להוציא אותו החוצה–הקידות נועדו לבטל את האגו •

תרגיל הקידות  –זן מדיטצית



,       אחד צופה , אחד מטופל , אחד מטפל : בשלשות •
(י הזיכרון"עפ–עובדים על הקאטה שלמדנו עד עכשיו )

י כל מה שלמדנו"עפ" נותן שיאצו": מטפל •

ומנסה לזהות באיזה טכניקות  , מקבל שיאצו : מטופל •

התנועה וכל היתר  , הרגשת הקי , המטפל משתמש 

מתבונן בשניהם ומקבל רושם מה מתבצע טוב  : הצופה •

ומה טעון שיפור  

"  ביקורת בונה", מעבירים משובים אחד לשני : בסיום •

הקאטהחזרה על /תרגול בקרת טכניקה



דגשיםתמונהפירוטשלב

ישיבת סיזה לצד מטופלחיבור11.

.  כך שיד ימין שלנו קרובה אל גופו אנו יושבים לצדו של המטופל 

.  שלנו נוגעת בצד הגוף שלו האגן שלנו בקו האגן שלו הירך 

נושמים כמה נשימות עמוקות מתעוררים למצב כפי  ,את עיננו עוצמים 

.  שהוא ומשלימים עימו  

מקשיבים  , את יד ימין בגב התחתון ואת יד שמאל בין השכמות מניחים 

.מלטפים מעט , לתגובת הגוף , לנשימה 

אל מטפל על הברכיים רוקינג12.

,  מול המטופל

נענוע מתוך עבודת  יצירת 

הארה

:במתיחה שני שלבים :מתיחות13.

זו מזו  הרחקת הידיים .  א

על פני השטח עד מצב 

של העורגמישות ביטול  

כניסה עם הגוף בין  . ב

.  הידיים 



אורכיות-מתיחות14.

מתיחות לאורך שרירי  

עמוד השדרה משני צדדיו

:בשני אופנים

מרחק קצר  : מתיחה קצרה

ג קו  "יד אם ע, בין ידיי מטופל

,הסקרום

הגדלת : מתיחה ארוכה

המרחק בין הידיים

:מתיחות אלכסוניות15.

אלכסוניות בין  מתיחות 

קצה השכמה לעצם האגן  

הנגדית 

,  ידיים באלכסון

גב  /ג קו המותן"אחת עיד 

,  תחתון

ג השכמה  "באלכסון עיד שנייה 

הנגדית

-מתיחה אלכסונית  ארוכה16.

עד לקרסול

עם  ) מתיחה בין הקרסול 

הנגדית ולאגן  לשכמה( הרגל 

לבצע בשני צדדי , באותו צד 

הגוף



BLמסלול 17.

הגב עבודה על זוקפי 18.

-מסלול מרידיאן ה-

BL –כף יד מלאה

(ש"צון מע1.5כ )

:צד רחוק:  צד קרוב

יד בן נשענת  , הסאקרוםג "יד אם ע

לאורך הזוקף הרחוק

:צד קרוב

יד  , יד אם מונחת באותו האופן

אצבעות פונות  )הבת מונחת הפוכה 

ונשענת על הזוקף  ( אל המטפל

הקרוב אלינו

צד רחוק וצד  , בושי , עבודת אגודלים תוספת

קרוב  

ג צד  "השענות אמה ע19.

רחוק

(:ש"צון מע3-כ)

כאשר יד  להישען ניתן 

,כף יד= האם גבוהה

מרפק  = יד האם נמוכה

אחורי

ג שכמה  "יד אם מונחת ע

יד הבת נשענת בעזרת  ,רחוקה

של  הלאטרלי האמה על החלק 

הזוקף הרחוק



לצידי  , מטפל יושב עם רגל גבוההג  הקרוב"השענות אמה ע110.

ג  "יד אם מונחת ע, מטופל

יש בת נשענת על צידי  , השכמה

את יד הבן יש להניח כאשר  -הגב

היא כפופה ופונה לכיוון המטפל

קו  -ש"השענות לאורך ע111.

מרכזי

(GV)

יד בן  , ג הסקרום"יד אם נשענת ע

,מלמעלה למטהנשענת 

יד האם נשענת בין  –כ החלפה "אח

יד הבן יורדת לאורך , השכמות

ש"מרכז ע

השענות פרפר לאורך  112.

ש"ע

כפות  , עמידה גבוהה לצידי המטופל

, "בצורת פרפר"ידיים נשענות 

לאורך הזוקפים



על  " צלב"השענות 113.

גבי קו מרכזי

כאשר יד בן מונחת בצלב על גבי  

ש  "השענות על מרכז ע, יד האם

ולאורך הגב

מטפל מתמקם מעל ראשו של  מעבר אל  גב עליון114.

חולצה מוקפדת בתוך  , סיזה, המטופל

המכנס

מעבר בהליכת סמוראי  

הליכת פיל לאורך  115.

ידיים/גב עליון 

השענות כף יד  , ממרכז גב עליון

עד לקצות  " הליכת פיל", מלאה

האצבעות של הידיים

השענות אמה  116.

לאורך גב עליון

יד בן  , ג שמכה נגדית"יד אם ע

ג זוקפים"נשענת עם אמה ע



הורדה של הידיים לצידי  117.

הגוף

השענות אמה  לאורך  118.

+ לשכמה מסביב , זוקפים

גיהוץ

רק שהפעם ידי  , אותה הטכניקה

.המטופל לצידי הגוף

ג  "יד אם ע, השענות עם האמה

שכמה נגדית

-"הליכת פיל"חזרה על 119.

לאורך הגב  והידיים

ש           "עהחלקה לאורך 120.

נענוע+ 

ידיי מטפל  , בישיבת סיזה נמוכה

עד  , נמתחות לאורך הגב

למתיחה של חוליות הגב 

ואז נענוע, התחתון



,  כתפיים121.

שכמה וגפה 

עליונה

רוטציה של  122.

הכתף

ושנייה  אחת מעליה )ידיים חובקות את הכתף 

בעזרת תנועה של כל הגוף נניע את  , (תחתיה

הכתף בסיבוב

טלטול היד  123.

והרמה שלה  

על הגב

.מטפל עובר לשבת לצידי המטופל

באזור יד אם אוחזת מתחת כתף יד בת אוחזת 

היד עד שנרגיש כי היא  מטלטלים את , האמה

ואז נרים את היד כפופה על גבי  , רפויה לגמרי

כך שהיא חושפת את גבולות השכמה-הגב

רוטציות  124.

של  

השכמה

,מטפל ישוב סיזה עם רגל חיצונית עומדת

.הרגל הפנימית תומכת צמוד לגוף המטופל

יד אם אוחזת מתחת לכתף ודואגת שהיא  

.רפויה

בעזרת תנועה של  . יד בת חובקת את השכמה

-ניצור רוטציה לפתיחה של הכתף -כל הגוף

.שכמה



מתיחות של  125.

השכמה

יד , יד אם מתחת לכתף-אותה ישיבהמתיחה אורכית 

והשענות  , בת מתחת לקו השכמה

תוך  -אחורנית של המטפל לכדי מתיחה

כדי נשיפה

כניסת אצבעות  126.

אל מתחת  

לשכמה

תוך כדי סיבוב של  , באותה הישיבה

אצבעות לתוך  4כניסה של , השכמה 

."טכניקת משיכה דחיפה"-השכמה

חזרה על רוטציות127.

ניתן לשלב בין שתי הטכניקות או לבחור :סגנון שני-עבודה על השכמה128.

את המנח הנכון יותר עבור המטופל

מעבר לישיבה אל  129.

מול השכמה

,  ג ברכי המטפל"כתף המטופל מונחת ע

השכמה של  זווית המטפל פונה אל מול 

המטופל



השענות אמה  130.

סביב השכמה

יד אם סביב החלק העליון של  

יד הבן עוטפת את  , השכמה

,  החלק התחתון בעזרת האמה

וחזרה על  , החלפה בין הידיים

הטכניקה בחלק העליון של  

השכמה

מרפקים לתוך  131.

השכמה

כניסת מרפק ,נמוכהסיזה מטפל 

אחורי לתוך השכמה והרמה עדינה  

.  של השכמה

הרמת השכמה  132.

עם אצבעות

אוחז בעדינות  , נמוכהסיזה מטפל 

בשולי השכמה ומרימם תוך כדי  

מתיחה עדינה אחורנית

אל  מעבר 133.

השנייההשכמה 

....חזרה על אותם שלבים



מטפל יושב סיזה אל מול הגב  גב תחתון134.

התחתון של המטופל

לרוחב  " גל"תנועת 135.

ש מותני"ע

,  הידיים מונחות זו על גבי זו

ש מותני"תנועת גל לרוחב ע

3ג "עבודת אמה ע136.

קווים מותניים  

רוחביים  

השענות  , ג הסקרום"יד אם ע:רחוקצד 

ואז  , ג הצד הרחוק תחילה"ע

על הצד הקרוב

ג  "השענות ע137.

הסקרום

מעבר לעמידה גבוהה לצידי  

ידיים מונחות בצלב  , המטופל

+  השענות , ג הסקרום"ע

סיבוב של הסקרום עם כיוון  

השעון



-השענות  אגודלים על138.

גבי הישבן

השענות  , בעמידה גבוהה

:קווים אורכיים3אגודלים לצידי 

ג הסקרום"ע1.

לצידי גבול הסקרום2.

במרכז הישבן3.

השענות אמה על גבי 139.

צד רחוק-הישבן

ישיבת סיזה  -על גבי הצד הרחוק

,  אמה-יד אם, אל מול המטופל

יד בן נשענת  , מונחת על הסקרום

עם האמה לאורך קווים צידיים

השענות אמה על גבי 140.

צד קרוב-הישבן

מטפל יושב לצידי : צד קרוב

יד  , רגל חיצונית עומדת, המטופל

נשענת  , בן–אמה , ג הישבן"אם ע

לצידי קווים אורכיים בישבן

–השענות כללית 141.

רחוקרגל צד 

השענות  , מטפל אל מול המטופל

-ירך-ג רגל רחוקה"כף יד מלאה ע

התאמת המרחק מול גוף  )שוק 

(המטופל



צד  -רגל השענות כללית 142.

קרוב

ל"כנ

כאשר הברך  –הרגל טלטול 143.

כפופה  

הקרסול וכיפוף  באזור אחיזה 

. יד אם תומכת מעל הברך. הברך

כך  , טלטול של הרגל בגבהים שונים

שנראה שכל הרגל שותפה לתנועה

מתיחה של עקב לישבן  144.

זויות3-ב

תוך תמיכה בסאקרום

רגל חיצונית   , "גיבור"בעמידת 

,  בסאקרוםיד אם תומכת , עומדת

ומקרבת  , יד הבת אוחזת בקרסול

:  זוויות3-עקב אל הישבן ב

מדיאלית/ לאטרלית/ מרכזית

המשך השענות לאורך  145.

BL= מסלול ה

ג ירך  "ברך עהשענות 

אחורי

רגל האם היא הרגל הקרובה אל 

יד אם תומכת  , כפות הרגליים

יד בן מחזיק את השוק  , בסקרום

.המורם



ג  "ע, הנחת הקרסול146.

-הקרסול הנגדי

LIחשיפת מרידיאן 

ומניח  , ברך אל ברך-מטפל מצמיד

ג קרסול נגדי לחשיפת מנח  "קרסול ע

רגל  -ג ירך"השענות ברך ע, המרידיאן

ברך  , אם קרובה לכפות רגלי המטופל

,  בסקרום-ידיים תומכות. נשענת-בן

ובקרסול

והשענות  -החלפה בין תפקידי הרגליים

.לאורך השוק

הנחת כף הרגל על  147.

לחשיפת  -גבי הברך

GBמנח 

90-רגל כפופה ב)= 

(מעלות

יד  , יד חיצונית נכנסת אל מתחת לברך

,  מקרבת את הקרסול אל הישבןשנייה 

ופתיחה של  , גרירה של הרגל החוצה

.  מעלות90-הירך ל

=  ג הברך הנגדית"את כף הרגל עמניחים 

GBחשיפת מרידיאן 

הנחיות  -השענות ברך לאורך קו המרידיאן

כמו מנח קודם

אפשר בשני המנחים לעבוד עם  

כף יד מלאה  



עבודת אמה  148.

קווים  3לאורך 

בשוק

מטפל מתמקם כך שהברך שלו  מונחת על  

,ירך המטופל-גבי

ג הירך של  "השוק של המטופל מונח ע

.המטפל

השענות עם  , יד אם נשענת על גבי העקב

:קווים אורכיים2האמה על גבי 

שלפוחית שתן  -מרכזי קו 1.

כליות= מידאלי קו 2.

:באותה הישיבהגיד אכילס149.

יד תומכת בכף  , ג גיד אכילס"ע" גל"השענות 

,אמה-יד בן, הרגל

רגלכף 150.

עבודת אגודלים  

בחלק  

הפלנטארי

ואחר כך אמה  

בגיהוץ

:באותה הישיבה

יד אם תומכת בעקב

קווים  3יד בן נשענת עם האגודל לאורך 

:מרכזיים בכף הרגל

מידאלימרכזילטרלי

גיהוץ של האמה+ 



רוטציות של כף  151.

מתיחות  + הרגל

פלקס-פוינט ו

הרמה של  , מעבר לישיבה לרגלי המטופל

,מעלות לירך90-השוק ל

-תמיכה בקרסול ורוטציות של  כף הרגל. א

,לשני הכיוונים

לטרלית תוך  /מתיחה של כף הרגל מידאלית. ב

כדי קיבוע עם יד האם

של כף הרגל" סחיטה. "ג

מעבר אל הרגל  152.

השנייה

חזרה על שלבים

31-41

כדאי  ,  בהליכת סמוראי , במעבר מרגל לרגל

לבצע מתיחה עדינה של הרגל

מתיחות  שתי  153.

רגליים יחד

תמיכה בסאקרום  



נענוע  154.

ושחרור אגן

ומרימם בזהירות  , אוחז בקרסולי המטופל, מטפל עומד

נענועים עדינים לצדדים, מ באוויר"כמה ס

מתיחות  155.

גב+ רגליים

לוודא  )ובצמוד אל הברך , מטפל עומד על גבי ירך אחורית

(שאין לחץ מיותר

"  כרוכות"וכפות הרגליים , סביב רגלי המטפל" כרוך"השוק 

-מתחת לברך המטפל

המטפל נשען בזהירות לאורך הגב של  , בעודו עומד

מתיחות אלכסוניות" + השענות פיל"-המטופל

דריכה על  156.

כפות  

הרגליים

מטפל דורך על כפות רגליי המטופל ועד , בעמידה גבוהה

כף הרגל" קשת"ג "למצב של עמידה יציבה ע

כאשר מטפל פונה לכיוון ראש המטופל1.

כאשר מטפל עומד עם הגב אל המטופל2.

כאשר המטפל עומד יציב על גבי כפות רגליי המטופל  3.

גוף המטופל" הברשת"סיום157.

בהדרגה ניתוק  , חזרה לישיבת סיזה לצידי המטופל

.והפרדות


