שיאצו וילדים
יניב פסו
טיפול נכון צריך לעבור דרך המודע ולהגיע לתת מודע ,לגרום לשינוי בפנימיות של האדם
ובביטוי הרגשי שלו.
בשיאצו ובשפת הרפואה הסינית נקרא לזה צ'י .אנרגיית חיים.
טיפול נכון גם שם את המטופל במרכז ומאפשר לעולמו הפנימי להשתנות ,ויכול לתת לו
כלים להמשיך ולהתמודד עם הקשיים והשינויים.
טיפול שמשלב מגע נכון מאפשר את שני אלו ומעצים אותם.

אצל ילדים התת מודע והרגשות קרובים יותר לפני השטח .יש בהם פחות מחסומים
והרגלים ,כך שאם הקשר איתם הוא נכון ומיידי ,כך גם יכולת האבחנה וההשפעה
מהירים.
ילדים הם דינמיים ויאנגים )לעומת יינים( באופיים ,מכאן שהאופי הטיפולי איתם צריך ויכול
להשתמש בתנועתיות הרבה שלהם.
מכאן שעבודה תנועתית מתאימה איתם יכולה להשפיע בעוצמה.
באבחנה מבדלת בשיאצו בקרב ילדים עם  ADHDניתן לראות  3דפוסים עיקריים:
 (1התפרצויות כעס וזעם עצור .יכול להתבטא באלימות פיזית או מילולית .יכול להתלוות
לכאבי ראש בקודקוד או בצידי הראש ,צוואר וכתפיים מתוחים .שייך למרידיאן ואיבר
הכבד.
 (2קושי לקבל ולעכל מידע או מזון מהסביבה החיצונית ולהטמיע אותו במערכת הגופנית
נפשית .יכולים להתלוות כאבי ראש באזור המצח ,כאבי בטן ,בעיות עיכול או אכילה.
שייך לאיבר ומרידיאן הקיבה.
 (3דפוס שלישי שייך למרידיאן מעטפת הלב ויתבטא בקושי רגשי ,שיכול לכלול צורך
לבכות ו/או קושי בתגובה לסביבה אנושית -חברתית -משפחתית.
ברוב המקרים חלק מהסיבות קשורות למגע )חוסר במגע  ,מגע לא מתאים או טראומתי,
צורך בקשר קרוב( ושיאצו נכון הוא פתרון המשפיע היטב.

המגע חיוני לחיינו .אי אפשר לחיות ללא מגע .אין סיטואציה בה אין לנו מגע עם כלום.
ובמקרים קיצוניים הוא אפילו קריטי להישרדות.

ילדים נולדים לעולם של מגע ,וככל שהם גדלים המגע משתנה ומתרחק ,אך הצורך נשאר.
לכן ,כהמלצה ראשונה להיום – לגעת בבית ,לחבק ,לעשות נעים בגב ,להפוך את המגע
לטבעי ,מוכר ומזין.

מודל העבודה הטיפולי בשיאצו ותנועה שאני מציע ,מכיל דרך אבחון בהתבוננות בתנועה
ובמגע ,ומאפשר דרך גישה לילד ולמגע נכון איתו.
ההתחלה בתרגילים תנועתיות לבד – מתיחות מרידיאנים ,קואורדינציה ,משחק ומעט
מאמץ .תוך כדי ניתן לכוון במגע את התנועה.
משם מעבר לתרגילים בזוגות ,כשלילד ישנה מטרה – קפיצות ,זחילות  ,דחיפות ומשיכות
,ריצה בכדי להשיג משהו וכו' .ממשיכים לתרגילים בזוגות – והפעם קרובים יותר,
שמביאים יותר מגע ומחייבים ביטוי לאנרגיה ולכוחו של הילד ,ומיד יכולים להביא לביטוי
רגשי – למשל התגוששות ,עבודה מול כרית  " ,משחק הנגיעות".
ואז  -המעבר לשיאצו טבעי יותר ,בו הילד פסיבי יחסית ומקבל טיפול נעים ומתאים .

בעבודה בתנועה נכוון לצורך ולקושי של הילד בהתאם לאבחנה .למשל:
הוצאת כעס בדחיפה וצעקה החוצה ,אבל עם יכולת למקד את האנרגיה ולא

לפגיעה באחר )כבד ולב( .
בניית קשר לבסיס ולאדמה דרך זחילות ועבודה על מזרנים על הקרקע – תופסת,

גלגולים ,נפילות ,דחיפות והטלות ) אלמנט האדמה(.
תרגילי נשימות כדרך לחבר את כל מכלול הגוף נפש וקבלת שליטה והרגעה – זמן

טוב לעשות אותם הוא מייד אחרי מאמץ פיסי והתנשפות )ראות ומגן הלב(.


התעסקות במשימה אחת בצורה ברורה ובכך יצירת מיקוד ,שקט וארגון.



הבאת שמחה ,צחוק והנאה לתרגול התנועתי ולחיים.

גם דרך העבודה בשיאצו נוכל לכוון לאבחנה המבדלת ,ודרך המגע בערוצי האנרגיה בגוף
 בצ'י -להביא לאיזון יותר ברור .למשל:

בקושי רגשי – עבודה רחבה על מרכז החזה ופנים הזרועות.

בעבודה על הקיבה – מתיחות ומגע על קווים בקדמת הרגל והנעה ותיפוף מתחת

השכמה השמאלית.

במקרה שהכבד מעורב – שחרור מתח מתחת השכמה הימנית ,פנים הירך

ופתיחה ושחרור של הכתפיים והצוואר.


אזורים נוספים חשובים הם:

 בסיס הגולגולת והמרפס הקדמי – מגע עדין. פתיחת החזה והריאות בעדינות לצדדים. -מגע עדין במרכז כרית כף הרגל ) כלוית ומגן הלב(.

לסיכום ,דרך הטיפול המשולב ,המוצע כאן בתמצות  ,ניתן להשיג:
שינוי ברמה האנרגטית ,ומכאן שינוי ברמה פיסית ,כימית ,נוירולוגית ,וחשוב מכל –

שינוי מיידי בחיי היומיום.
הרגעה והשקטה של כלל המערכות בגוף ,ושחרור רגשות ואזורים בהם הייתה

אנרגיה תקועה.


הכרת הגוף ,כוחותיו ומגבלותיו ,ובכך גם הקניית בטחון עצמי.

הקניית כלים וטכניקות נשימתיות ותנועתיות  ,להתמודדות של הילד בעצמו מול

הקשיים והאתגרים שמציבים חיי היומיום.


עזרה בתופעות לוואי תרופתיות.

ובעיקר – הנאה ושמחה בתנועה ובמגע ,ובכך עזרה לפתח מרכז עצמי יציב ,שקט

ובטוח יותר.
סיפורים:
~לפני כ  18שנים עבדתי עם ילד כבן  , 7שממש לא אהב לזוז ולהתאמץ  ,הוא היה מגיע
גם לקבוצת ילדים שלימדתי ) מעין חוג של שיאצו ואומנויות לחימה( וגם לפגישות פרטיות.
ההשפעה עליו הייתה טובה ובסוף שנת הלימודים הפסקנו להיפגש.
 15שנים אח'כ פגשתי מישהי מוכרת ,שהסתבר שהיא אימו של הילד  .היא סיפרה לי
בגאווה ,שבתור נער בתיכון היה מצטיין בספורט  ,ושכחייל הוא קרבי ובכושר ובעיקר
שהיא מוצאת קשר ישיר בין הפגישות שלנו אז ,למה שהוא נהפך בחייו הבוגרים.

~בשנת  1999הייתי נפגש פעם בשבוע עם נער אפילפטי שהיה מטופל בתרופות באופן
קבוע .לאחר תקופת טיפולים של מס' חודשים הוא פתאום התוודה בפני ובפניי הוריו
שהפסיק לקחת את התרופות ומרגיש טוב  -דרשתי שיחזור לטיפול תרופתי ובמקביל
שייפגש עם רופא לבדיקת המינון – וכך היה.

המשכנו לעבוד ולחזק אצלו את תחושת הקרקע ) הפוך מהנפילה(  ,את הביטחון בעצמו
ובגופו  ,את האיזון האנרגטי – ומכאן גם את ההשפעה ההורמונלית  ,מצב רוחו מאוד
השתפר וגם קשריו החברתיים  ,ולימדתי אותו לזהות את הסימנים המקדימים להתקף
אפילפטי אצלו – ומה ניתן לעשות במקרה כזה.
סיימנו את המהלך הטיפולי כשהוא והוריו מרוצים והוא מלא בביטחון עצמי – שהתברר
כמוגזם ...לאחר כשנה קיבלתי טלפון  ,שהוא נפל תרתי משמע – קיבל התקף במדרגות
ונחבל  .בבירור מסתבר שהוא שוב הפסיק ליטול את התרופות למשך כמה חודשים ולא
סיפר לאף אחד  .כמובן ששוב נפגשנו למהלך טיפולי – יותר שיאצו הפעם -ושם נפרדו
דרכינו .
גם כאן קיבלתי טלפון משמח לאחר מספר שנים – הבחור ,שהפך לגבר ,התחתן והוא
ואימו ביקשו לשתף אותי בשמחה ובעזרה למהלך חייו שהשתנה.

בחלק השני למאמר אפרט טיפול ואבחנות ספציפיים ומקצועיים יותר.

