
פרטניים  + בסיס תרגילי 

ידיים טורסו אגן21–11קאטה צד 

אקו , חיבור , נשימה , תודעה ריקה : דגשים 

המשך-וגיטסוקיו 

7מטלה דוח טיפול 

16שיעור  



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

יטסו'וגקיו 



שקיעה  , ריקנות , הוא חוסר :הקיו•

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•

בחוסרבנקודות  :הקיובטיפול צריכה להימצא בנקודת יד האםלכן •

.המלאהבנקודה :יטסו'בגהבןויד•

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

חזרה  –וגיטסוקיו 



לנו לביצוע בתרגילי פתיחת קללמשל התרגיל הכי •
קיוהמרידיאנים הוא 

.יטסו'גביותר לביצוע הוא הקשהוהתרגיל •

עד לאיזון בין  , אותם עלינו לתרגל הרבה יותר פעמים •
שתי הקצוות  

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

חזרה-יטסו'וגקיו 



.יטסו'גמאשר לפזר קיו:קשה יותר למלא ריקנות •

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

" .ללבוש מעיל ביום קר "•

יטסו'לגאם נצליח לאזן בין קיו . הטיפול האמיתי הוא שינוי אורח חיים •
כ האדם לא ישנה כלום באורח חייו והתנהגותו  "בטיפול שיאצו ואח

.שהיו יחזרויטסו'והגהקיו •

אין  , אדם שלא חיי באורח חיים תקין ונהיה חולה :אצל הסינים העתיקים•
.אם אינו רוצה לשנות אורח חיים , טעם לטפל בו 

לכן אם עשינו טיפול  , של אורח חיים לא תקין  תהליךכ המחלה היא "בד•
מובן שתהיה הטבה עכשיו אך אם לא שיננו את אורח חייו בעצם לא טיפלנו  

.במחלה 

חזרה  –יטסו'וגקיו 



מצבו של הגוף הפיזי משקף  ,מסונגהפי תיאורית הזן שיאצו של על 
.  את מצבו הנפשי של האדם

בזרימת הקי  בהתייחסו לעיוותים קצוות מנוגדים מבחין בשתי מסונגה
.  יטסו'ג/אותם קיוומכנה 

,  מחסור וריקנות, מתייחס למצב של תת פעילותקיו

.  גודש ומלאות, עודף, מתאר מצב של פעילות יתריטסו'גואילו 

או  להסתירמשקף את שבחרנו קיו, רגשי/הכרתי/הנפשימההיבט 
.  ממנולהתעלם 

ההיבט  , של אנרגיה דחוסה ומרוכזתמצב נפשי משקף יטסו'גמצב 
הנושא בו אנו מתעניינים יותר  אנו חושבים יתר על המידה עליו בחיינו 

.  הדבר אותו אנו להוטים לחלוק עם אחרים, מכל

KYO  JITSO KYO…..



,  ב של קיו קשה יותר לאבחוןמצ, ככלל 

נוכל  באזור קיו על הגוף השענותבאמצעות יישום 
או  , להרגיש שרירים רופסים או בעלי טונוס נמוך

. נוקשים עם גמישות מועטה

מעל  בולט על הגוף נרגיש אזור בהשענותיטסו'גמצב 
מלא  יטסו'גאזור .  פני שטח הגוף והוא קל יותר לזיהוי

.  באנרגיה

מתוחים ובעלי  , בולטים ועגולים בהופעתםהשרירים 
.  פעילה למגעהתנגדות

ומעודד  יטסו'ג/שיאצו מצביע על מצבי קיוהטיפול בזן
 .להכיר במצבואת המקבל הטיפול 

קיויטסו'גקיו 



קבועה  בהישענותנחזיק :  , קיולאורך המרידיאן במצבי •
,  לאורך זמן ממושךבנקודה אחת 

מהיבט מסוים  להתעלםמפני שהמטופל בחר ריקהמרידיאן •
.  בחייו וגישתו באה לידי ביטוי במצבו הפיזי והאנרגטי

עלבאותה נקודה הישענות ממושכת נותן הטיפול מיישם 
.  של המקבל לעומק הבעיה מנת להסב את תשומת לבו 

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

. בהדרגה במצבו

קיו  יטסו'גקיו 



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

המקובעת בדבר , המודעות המתמשכתמייצג את יטסו'גמצב 
. אחדמסוים 

והלחץ שמפעיל , כיוון תנועת הקי הוא מבפנים החוצהבמצב זה •
.  מבחוץ פנימה, הוא בכיוון ההפוךהמטפל 

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

באמצעותו אנו , שיאצו שולח מסר ונותן עצהבזןהמגע אופן 
לקבל אותה  , "ההודעה"את " לשמוע"לגרום למקבל שואפים 
 .על פיהולפעול 

קיו  יטסו'גקיו 



./  לחפש להביא דברים  , יוצא החוצה מהגוף :הגיטסו•
לזרוק פסולת  או 

או  , גיטסופעולת  :הולך להביא את הטוש מהלוח : למשל •
גיטסוממני את הטוש סילוק פסולת גם פעולת זורק •

מזין והופך את  , מהגיטסומקבל , נכנס פנימה :הקיו•
QIשנכנס לאנרגיה  ל  מה 

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

הוא חיצוני ושטחיהגיטסו,   הוא עמוק פנימי  הקיו •

:  הוא יטסו'וגהרעיון של קיו 



,  לחוש אותו ולהרגיש אותו , גיטסוולראות לאבחןתמיד ניתן •

פנימה הגיטסואת "לדחוף"בטיפול שאנו מבצעים אנו צריכים •

למלא ולאזן את הקיוכדי אל תוך הגוף 

?איך נאבחן קיו : השאלה היא •

,  פנימיכי הוא , זה קשה יותר , נכון •

נוכל להרגיש איך  פנימההגיטסואת " דוחפים"אבל כאשר אנו •

, אלינו הקיו ומתאזן עולה

פנימה הגיטסואת עד איפה לדחוף לכן חשוב לזכור ולהרגיש •

.בלחיצה 

וזווית הלחיצה  , מכאן מגיעה הטכניקה של עומק הלחיצה •

יטסו'וגקיו 



:בכדי להשתמש בעקרונות אלה בטיפול •
, מהגיטסווזה בכדי לשחררו כדי שיוכל לקבל הקיועלינו לפתוח תחילה את •

,אחרי שאנו יודעים איפה הוא נמצא ,הקיולכן קודם קול נציב ידיים על אזור •
, למשל באיזה מרידיאן •
,  התרגיל הקל : י התרגילים "או למשל עפ•
,  י אבחון בטן "או ע•
,  י הסתכלות על גוף המטופל "או ע•
.ו "י חישה של אזורים שוקעים וכ"או ע•

, מרוכזים , כאשר אנו מניחים את הידיים על אזור הקיו עלינו להיות בשקט •
,  במרחב QIשלנו תוך התבוננות תלת ממדית של ה הראשוני בחוש חשים 

.הידיים שעל גוף המטופל בכפות שנרגיש את הקיו עד 

נשים עליו יד אחת  , היותר נוקשה , הגבוה , השטחי , הגיטסואחר כך נרגיש את •
.הכוונה רטט עדין לגרות אותו לבוא לכף היד שלי , אותו מעט ונרטיט 

נחדיר אותו עמוק  , י לחיצה "ע, נבצע דחיפתו פנימה , אחרי שאנו מרגישים אותו •
 QI :עד שנרגיש שה ( הקיוכאשר יד שנייה עדיין נמצאת במקום בו נמצא ) ,   פנימה 

.הקיומגיע ליד הנמצאת במקום 

.הקיואיזן את שהגיטסוכשזה יקרה נדע •

קיו  יטסו'וגקיו 



בגיטסוהאחד בקיו והשני מרידיאניםאם מצאנו שני •
:אז נבצע את פעולות באופן הבא •
נפתח את המרידיאן בקיו לקליטה  , יד האם ויד הבן  :נתחיל בקיו . 1•

תנועת יד האם והבן לפי סוג המרידיאן יין או יאנג עולה או יורד כמו  )
(שלמדנו 

יד האם, פנימה אל מרידיאן הקיו הגיטסובכדי שנדחוף את , אחר כך . 2•
, ויד הבן , הגיטסובכדי שתוכל לקבל את , הקיובמרידיאן תישאר 

תוך כדי , בלחיצות בגיטסותעבוד על המרידיאן שמצאנו , האקטיבית 
ו"לחיצה עד לעומק שמרגיש לנו נכון וכ, התבוננות 

ביד האם במרידיאן הנמצא מורגשתעד אשר היא הגיטסואת לחיצת לא עוזבים . 3•
.אל הקיו הגיטסושהרי היא אמורה לקלוט את בקיו 

ומאזנים בין שתי  , יד אם ויד בן , שוב למרידיאן הקיו חוזרים, לאחר שסיימנו . 4•
,על המרידיאן כמו שלמדנו נקודות 

עד להרגשת הזרימה בין שתי הידיים    והתייצבות  , משקל מצד לצד בהעברת •
.נמשיך כך עד לאיזון הקיו , לאיזון במרכז 

קיו  יטסו'גקיו 



תרגילי בסיס ופרטניים –זן זא

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


:נתחיל בתרגול •
ידיים מול ידיים, הידיים בגובה החזה , עומדים אחד מול השני •

בנשיפה :יוצא החוצה , דוחף  :יטסו'הג:הסבר •
בשאיפה :לוקח ונכנס פנימה   :הקיו •

ונשיפה  , גיטסו: דחיפה החוצה , נבצע •
.קיו תוך כדי שאיפה ונשיפה  :ומשיכה פנימה •

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

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

וגיטסוקיו –תרגול 



:גיטסותרגיל ניסיוני לתחושת קיו או •
בגוף המטופל ונבקש ממנו  אזור מסוים נשים שתי ידיים על •

אנרגיה אל אחת משתי הידיים המונחות על  במחשבה לכוון 
.הגוף 

שאליה  )צריכים להרגיש משהו ביד כאשר הוא עושה זאת אנו •
ננסה לזהות לאיזה יד שלח המטופל את  , ( האנרגיה כוונה 

,האנרגיה 

,  עם אצבע של אותה יד מרגישה על הגוף כשנזהה נתופף •
:יוצאת :גיטסוזאת בעצם אנרגיית . האם זה נכון ונראה 
.  המטופל החוצה אל היד שלנו ששלח 

,  צריך להמשיך ולנסות עד שנקלוט ,  אז אל דאגה , יתכן ונטעה •
בחישה הוא מילת המפתח תרגול 

יטסו'והגתרגיל תחושת הקיו 



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


