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מבוא
לא ניתן להבין את הרפואה הסינית או את תרבות המזרח בכלל בלי להכיר את המושג
צ'י .עבור אנשי המערב מושג זה יהיה נעלם ,גם לאחר הסבר ,ללא הבנה בסיסית של תרבות
המזרח .בסין ,יפן ,ובכלל בארצות מזרח אסיה ,המושג הוא אלמנטארי לחלוטין ,ומהווה חלק
מהראייה הכללית של החיים.
הפירוש הישיר של המושג הוא אנרגיה חיונית .צ'י קיים בכל מקום ,בכל דבר ,ואצל כל
אחד ואחד מאיתנו .צ'י הוא אינדיבידואלי וייחודי לכל אדם או חפץ .הצ'י הוא אלמנט שנמצא בכל
תופעה אוניברסאלית ,ומאפשר לה להתקיים,לגדול ולהשתנות .הסינים רואים בצ'י תופעה כללית
עם היבטים רבים ופונקציות שונות .בגוף האדם הצ'י הוא יסוד יאנגי אשר מניע אותנו ,מחמם
אותנו ,ומגן עלינו מגורמים חיצוניים .במובן הפיסי הצ'י הוא גורם המניע ומביא לתחלופה.
מבחינה נפשית צ'י אחראי לשינוי מצבי רוח ותחושות ,מאפשר אבחנה בין עבודה להנאה ונחת,
פעילות ומנוחה.1
לאדם שלושה מקורות צ'י:


הירושה הגנטית -צ'י מקור ) ,(source qiאותה נקבל מההורים שלנו .צ'י זה הולך
ומתרוקן במהלך חיינו.



המזון שאנחנו צורכים )(gu qi



האוויר שאנחנו שואפים

שילוב של שלושת המקורות האלה יוצרים את הצ'י האינדיבידואלי של כל אדם.
בריאות האדם תלויה בזרימה מלאה ומתמשכת של צ'י .חוסר בבריאות מתפתח כאשר
יש חוסר איזון בזרימה או חוסר כללי של צ'י .צ'י מאוזן מאפשר למערכות הגוף לעמוד מול גורמי
מחלה.

גם בשיאצו וגם באומנויות לחימה מזרחיות העבודה על צ'י היא חשובה ,בסיסית,
ומשמעותית למתרגל .המטפל בשיאצו ,והמתאמן באומנות לחימה מנסה להשפיע על הצ'י של
האדם שמולו ,תוך הפעלה של הצ'י האישי שלו .יכולת ההשפעה כרוכה באימון רב ולוקחת שנים
רבות .בעבודה זו אעמוד על העבודה עם צ'י בשיאצו ובאומנויות לחימה ואנסה להשוות ביניהם.

Beresford- Cooke, Shiatsu Theory and Practice, p. 34
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צ'י בשיאצו ובאומנויות לחימה
תרגול ועבודה פיסיים של הגוף עוזרים להסדיר את זרימת הצ'י .על התרגול להיות תוך
שילוב עבודה מנטאלית נכונה אשר תאפשר זרימה טבעית .השליטה בצ'י האישי חיונית על -מנת
להיות מטפל טוב וגם עבור אומן הלחימה .מסונגה נותן תוכנית של תרגילים שניתן לבצע על-
מנת לתחזק ולחזק את הצ'י בספרו "תרגילי מרידיאנים" .עם זאת ,הוא טוען שפעילות פיסית,
באופן כללי ,טובה לשימור הצ'י .במזרח הדגש בפעילות הוא על איזון וגמישות .2אומן לחימה שם
דגש על חזרה של תרגילים אינספור פעמים עד שהוא מבצע אותם באופן טבעי וללא מחשבה.
כאשר מגיע למצב כזה העבודה על הצ'י הופכת לטבעית לחלוטין.

עקרונות העבודה בשיאצו מתבססים על התפיסות של הרפואה הסינית ,ומשתמשים
באותם מושגים .תחילת העבודה היא באבחנה של המטופל על -מנת לזהות את מרידיאני חוסר
האיזון הספציפיים ,וזאת תוך שימוש בארבע שיטות אבחנה:


התבוננות -יציבה ,גוון פנים ,תנועות גוף ,ועוד



הקשבה והרחה -אופי הקול וריחות גוף



תשאול -שאלות לגבי סגנון חיים ,בעיות רפואיות שונות ,ועוד



מגע – אבחנה בהארה )חלל הבטן( ,בגפיים ,בגב ,במרידיאנים ,ועוד

צורת העבודה שלנו שמה את הדגש העיקרי על מגע ואבחנה המחפשת חוסר איזון
בצורת
קיו וג'יטסו .קיו מצביע על חוסר בצ'י ,ואילו ג'יטסו מצביע על עודף בצ'י .חוסר האיזון הזה הוא
למעשה הפרעה בתנועת הצ'י בגוף ,ודורש מהמטפל התייחסות אשר תעזור להחזיר את האיזון.
באבחנה על המטפל למצוא את המרידיאן הג'יטסו ביותר ואת מרידיאן הקיו ביותר ,כאשר הקיו
הוא בעצם המרידיאן שהכי משפיע על זה של הג'יטסו .לאחר מכן ינסה לחזק את מרידיאן הקיו
על -ידי ניצול והולכת צ'י ממרידיאן הג'יטסו .טיפול מסוג כזה הוא קשה במיוחד אצל אדם אשר
הקיו אצלו חזק מאד ,ומתבטא בכל גופו .נטילת צ'י מהג'יטסו עלולה לכלות ממעט האנרגיה שעוד
נותרה אצל המטופל ,ובכך להרע את מצבו.
 2מסונגה ,תרגילי מרידיאנים ,עמ' 18
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אני מאמין שעל -מנת שמטפל יהיה יעיל בעבודה שלו ,מעבר לצורך בניסיון ואבחנה נכונה כדי
לתת את הטיפול הנכון ,חשוב שהצ'י שלו יתמקד במטופל .אין חובה שמטפל יהיה מאוזן לגמרי
בעצמו .מצב כזה הוא כמעט ובלתי אפשרי .עם זאת ,על המטפל לתת את כל תשומת לבו
למטופל ולהקרין את הצ'י שלו אליו כדי להביא לטיפול אופטימלי .כדי לבצע זאת על המטפל לרכז
את כל האנרגיה שלו בהארה תוך שמירה על מצב של רגיעה מוחלטת )מעט בעייתי למטפל אשר
נמצא בחוסר איזון משמעותי( .בצורה זו מביא המטפל את נוכחותו המלאה ולא משתמש רק
בידיים ,או בכל איבר אחר איתו מבצע את העבודה.

הרפואה הסינית מזהה מספר דיסהרמוניות של צ'י:


חוסר בצ'י -יכול להתבטא באיבר מסוים או בכל הגוף .לרוב יופיע באיברים האחראים על
יצור צ'י ,הטחול )מזון( והריאות )אוויר(.



צ'י מורד -צ'י הנע בכיוון הנגדי לכיוונו הטבעי .צ'י של הטחול אמור לעלות ,ואילו צ'י של
הקיבה אמור לרדת .במידה ויופיע צ'י מורד זה יתבטא למשל בהקאות או שלשולים.



צ'י עודף -איננו מהווה בעיה אלא אם כן יש הפסקה בזרימה ,וצ'י נתקע באותו איבר בעל
העודף .במצב זה יש להרגיע את האיבר בעל העודף תוך חיזוק האיבר שבחוסר.



סטגנציה של צ'י -כמו בחוסר צ'י ,יכול להתבטא כתופעה מקומית בגלל פגיעה ממוקדת
או חדירה של קור ,רוח או לחות .יכול להופיע גם כתופעה כללית שמושפע לרוב מסיבות
נפשיות.

על המטפל לזהות את סוג הדיסהרמוניה אצל המטופל ,תוך שימוש בסוגי האבחנה אשר
ציינתי מוקדם יותר ,ולהשתמש בכלים של השיאצו על -מנת לנסות ולהחזיר את הצ'י של
המטופל למצב מאוזן יותר.
שם כללי לאומנויות לחימה מזרחיות הוא בודו ) .(budoמשמעות המילה :דרך הלוחם.
הכוונה במילה דרך היא למעשה לדרך חיים .שאיפה לשיפור עצמי ולשלמות דרך אימון של לוחם.
בודו קובע את אופי החיים וממלא אותם לחלוטין .בהגדרה של המילה יש תחושה של כיוון
ומטרה ,אך הצורה היחידה לחוש אותה באמת היא אימון אינטנסיבי ובלתי פוסק.
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בעוד שבשיאצו הדגש הוא עבודה על הצ'י של המטופל ,אומן הלחימה מנסה לחזק את
הצ'י העצמי במהלך כל חייו .המטרה בסופו של דבר היא לערער את הצ'י של היריב ,ולהביס
אותו עוד לפני שמתחיל הקרב ,ובמצב האידיאלי היריב ייכנע ללא כניסה לעימות.
באומנויות לחימה מזרחיות השאיפה היא להגיע לאידיאל מבחינה פיסית ונפשית ,על -ידי
יצירת אחדות מבחינת גוף ומחשבה -תנועות פיסיות טבעיות הנעשות בענווה ללא חשיבה
עצמית .לצורך כך יש צורך באימון פיסי אינטנסיבי הנמשך שנים רבות ,על -ידי חזרה בלתי
פוסקת של תנועות וקאטות תוך שאיפה לשלמות.
העבודה האינטנסיבית תגרום לכך שהגוף "יתרגל" לתנועות שמתאמן מבצע שוב ושוב
ושוב ,ויאפשר לו להתפנות לעבודה מנטאלית עמוקה יותר .לאחר אימון רב התנועות הופכות
לאוטומטיות ועל המתאמן לשים לב לאופן שבו מבצע אותן :תנועות משוחררות ,ללא שימוש
בכוח פיסי אלא עבודה טכנית נכונה של הגוף ,ביצוע התנועות תוך ריקון הראש ממחשבות או
כוונות .למעשה ,מתאמן יוכל להתרכז בהבנה אמיתית של משמעות הבודו.

בעבודה מול יריב הצד המנטאלי הוא החשוב ביותר .מתאמן ותיק ובעל ניסיון יוכל לזהות
את רמת היריב העומד מולו רק מתוך התבוננות .אדם לחוץ או מהסס הוא בעל צ'י חלש ויריב
ללא ניסיון רב בכל הקשור לבודו .מצד שני ,יריב רגוע שמקרין בטחון עצמי ואיננו מראה חששות
או פחדים ,יהיה עם צ'י הרבה יותר חזק .יריב כזה הוא כבר בעל ניסיון גם מבחינת תקופת אימון,
וגם בעמידה מול יריבים אחרים .יריב מסוג זה יכול להתרכז בסביבה שלו ולתכנן את צעדיו ,ללא
צורך בהסתכלות והכנה פנימיים לקראת עימות .יריב פחות מנוסה צריך להכין עצמו מנטאלית
לפני ביצוע הצעד הבא.

אלמנט נוסף שיש להתייחס אליו בפיתוח צ'י באומנויות לחימה הוא האגו .לוחם
שהשאיפה היחידה שלו היא לנצח מנסה להוכיח את עצמו על -מנת להציב עצמו מעל יריביו.
תופעה זו קיימת באומנויות לחימה אשר שמות דגש על תחרויות .מתאמנים באומנויות אלה
לומדים טכניקות מסוימות אשר מאפשרות להם לנצח בתחרות .בקרבות אלה המנצח נקבע על-
ידי שופט חיצוני ,מצב שאיננו מאפשר למתאמן הסתכלות פנימית אמיתית .לוחם אשר מנסה
להבין את המשמעות של בודו יראה שדווקא ביטול השאיפות העצמיות ורצונות האגו יאפשר
פיתוח צ'י חזק יותר ובכך גם להגדיל את הסיכויים להביס את היריב .לוחם צריך להיות מוכן
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לספוג ,ואפילו למות אם הוא רוצה לשרוד .ביטול השאיפה לניצחון מחזקת את ההדחקה
של הפחד מתבוסה ,ומאפשרת פעולות ספונטאניות ותגובות מדויקות ויעילות בהרבה מול יריב.

העבודה של צ'י באומנויות לחימה משתנה משיטה לשיטה ,בהתאם למרחק בין
המתאמנים .מרחק זה נקרא מא ) .(maהמא נקבע על -פי הצ'י שאדם מקרין ,ומשתנה בין
סיטואציות שונות .מא קיים לא רק בבודו אלא בכל תופעות החיים ובכל הסיטואציות היום יומיות
של האדם.
מתוך ההקשר של מא לצ'י ,באומנויות לחימה אין להתרכז במא ,ולנסות להבין את המא
הנכון .עם הזמן ,במקביל להתפתחות הצ'י ,גם המא יתפתח ,והמתאמן ידע כיצד לפעול בהתאם
לשינויים בשטח או על -פי תנועות היריב .המא הוא למעשה שלוחה ,או הרחבה ,של הגוף ,והוא
נקבע על -ידי הצ'י.
בקרב למא יש משמעות חשובה מאד והיא קובעת את האפשרויות להתקפה או הגנה.
לוחם צריך לזהות מא אשר מאפשר לו תקיפה יעילה ,ובמקביל לדעת לשמור על מא במרחק
בטוח לעצמו.
3

ישנם שלושה סוגי מא .הבסיס לקביעתם מגיע מעולם הלחימה בחרבות :


 - Toi-maמא ארוך שבו מרחק משמעותי בין היריבים ,אשר איננו מאפשר התקפה
יעילה ואיננו דורש הגנה.



 - Itto issoku no maמא שבו צעד יחיד של אחד הצדדים תביא להתנגשות .בקרב
חרבות זהו מצב שבו חרבות היריבים נמצאות במרחק אצבע אחת מהשנייה.



 - Chikai-maמא קצר אשר מהווה כבר התנגשות ,ולמעשה מצב שבו תוצאת הקרב
כבר הוכרעה.

באומנויות לחימה שונות המא משתנה על -פי אופי השיטה ,והדבר משפיע גם על
ההתייחסות לצ'י .בג'ודו ובהאבקות לא קיים מא בין היריבים .ההתנגשות היא מיידית ואין צורך
לנסות ולהבין את כוונותיו של היריב דרך הצ'י שלו .בקרבות מסוג זה על המתאמן להתרכז בצ'י
של עצמו ולנסות להביס את היריב בעזרת צ'י חזק ומאוזן.
באיקידו המא ההתחלתי הוא ארוך יותר ,אבל התחושה היא לא של קרב אמיתי מכיוון
שישנו שיתוף פעולה בין שני הצדדים .תחושת הצ'י של היריב קיימת ,אך מכוונת לסינכרוניזציה
עם היריב ולא להתנגשות.

Lowry, Sword and Brush, p. 101- 102
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בקראטה וקנדו המא הראשוני בין המתמודדים הוא יחסית גדול יותר ,ומאפשר למתאמן להקרין
את הצ'י שלו ולחוש בצורה טובה את הצ'י של יריבו .כאן המקום שלוחם יכול להביס את יריבו
עוד לפני ההתנגשות .לוחם מיומן בעל צ'י חזק יביס לוחם בעל פחות ניסיון עם הצ'י שלו בלבד.
מספיק שהוא יערער את בטחונו העצמי של יריבו כדי לנצח .ברגע שזה קורה הוא יכול לפעול
והיריב ימצא עצמו חסר אונים .כמובן שהשאיפה האמיתית היא לסיים את הקרב ,תוך כניעת
היריב ,ללא התנגשות.

צ'י הוא מושג בסיסי וברור בארצות המזרח הרחוק .לצ'י משמעויות רבות והיבטים שונים.
כפי שהראתי ,לצ'י בשיאצו יש חשיבות שונה מאשר באומנויות לחימה .בשני המקרים המטרה
של המתרגל היא להשפיע על הצ'י של האדם העומד מולו .בשיאצו הכוונה היא לחזק ולאזן את
הצ'י של המטופל ,ואילו בבודו המטרה היא ערעור הצ'י של היריב על -מנת להביס אותו.
בעוד שבשיאצו לצ'י העצמי יש פחות משמעות ,בבודו הצ'י מאד משמעותי וחיוני בפיתוח העצמי.
למרות שבשיאצו אין דגש על חיזוק הצ'י העצמי אני מאמין שכדי להיות מטפל טוב יותר ויעיל
יותר חשוב שגם הצ'י העצמי יהיה מאוזן .הצורה לעשות זאת לא שונה מזאת שבאומנויות
לחימה .על מטפל לתרגל בלי סוף .אמנם שיטת האימון שונה מכיוון שהעבודה היא על אדם אחר
וכל מטופל הוא שונה ,אך התרגול מביא לעבודה טכנית אוטומטית של המטפל ,ובהמשך גם
לעבודה על הצד המנטאלי שלו .בטיפול חיוני שלמטפל יהיה שקט פנימי וראש נקי ממחשבות
שיאפשרו לו לטפל בצורה נכונה .זהו המצב האידיאלי כדי להקרין מהצ'י העצמי על הצ'י של
המטופל.
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