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התחברות לחמשת האלמנטים 

בפרק זה נתחבר בכל פעם לאחד מחמשת האלמנטים על פי 

הרפואה הסינית )עץ, מים, אש, מתכת, אדמה(. נלמד לאזן את 

סינית(  רפואה  פי  על  הגוף  של  האנרגיה  )ערוצי  המרידיאנים 

באמצעות תרגילים שונים ומהנים, הלקוחים בעיקר מתורת הצ'י 

קונג )צ'יגונג(, המלמדת לפתח את האנרגיה שלנו. בסוף הפרק 

תוכלו ליהנות מתרגיל לאיזון כולל של הגוף בסגנון זה. 

יסוד העץ
לחיזוק המרידיאנים של כיס המרה והכבד

אינו  הזה  המרידיאנים  זוג  כאשר  ומעלה.  ארבע  מגיל  לילדים 
מאוזן, יש נטייה לעצבות, להתפרצויות, לכעסים, למרירות וכדומה. 

מומלץ לבצע את הפעילות עם הילדים.

תרגיל עמידת עץ
בקשו מהילד לעמוד עם ברכיים 
ידיו  את  ולהרים  מעט  כפופות 
מעלה בגובה הכתפיים, כשהאמה 
בתמונה(.  )ראו  הראש.  בגובה 
נראה  שהוא  לחשוב  ממנו  בקשו 
שורשים,  הם  הרגליים  עץ:  כמו 
הגוף הוא הגזע והידיים -  ענפים.

המרידיאן  את  מותחת  זו  עמידה 
והכבד, שעוברים  כיס המרה  של 
לצדי הגוף, ומאזנת את האנרגיה 
קלה,  לא  עמידה  זו  בילד.  הזו 
כי  רב  זמן  כך  להישאר  וקשה 
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הידיים מתחילות לכאוב. לכן רצוי להאריך מעט את זמן העמידה 
בכל פעם. אם תרצו, אפשר בכל פעם לציין במחברת המעקב - 

כשיא חדש - מה הזמן שהילד הצליח לעמוד כך.

עוד רעיון: עומדים. שולחים ידיים ישרות מעל הראש, ומבקשים 
מהילד להתאמץ להימתח כאילו הוא קוטף תפוחים מעץ גבוה 

- פעם ביד שמאל ופעם בימין. כאן אפשר לספור את התפוחים 

בלי  המתיחות  מספר  את  או  לקטוף  הצליח  שהילד  הדמיוניים 

נפילה, ולציין זאת במחברת המעקב.

שמאל  יד  כשכף  הצִדה,  ארוכה  התכופפות  לשלב  גם  אפשר 

מונחת על המותן וזרוע ימין עוברת מעל ראשו של הילד ונמתחת 

בתמונה(.  )ראו  שמאל  לצד 

פעולה כזאת תכלול את מתיחת 

צד הגוף לכל אורכו.

ואפשר  באיטיות,  להתמתח  יש   

עד  להתמתח  הילד  את  לאתגר 

ליפול.  מבלי  יכולתו  גבול  קצה 

חשוב, כמובן, לעבוד גם על הצד 

השמאלי, תוך התמתחות ימינה.

התכופפויות  שתי  לבצע  רצוי 

ארוכות לכל צד.

יסוד המים 
לחיזוק המרידיאנים של הכליות ושלפוחית השתן

לילדים מגיל ארבע ומעלה.
נטייה להקצנה של  יש  אינו מאוזן,  הזה  זוג המרידיאנים  כאשר 
פחדים וחרדות. הפעילות טובה גם לילדים המכונסים בעצמם, 

ומאזנת כמיהה למזונות מלוחים.
מומלץ לקרוא את ההנחיה עד סופה טרם הפעילות.

 
פעילות

בקשו מהילד לרדת לישיבה שפופה על הרצפה )ראו בתמונות( 
ולדמיין שהוא זרע קטן בתוך האדמה.

השקיתם  שעכשיו  לו  אמרו 
מתחיל  הוא  והנה  במים,  אותו 
הוא  תחילה  ולצמוח:  להתרומם 
גופו  וכל  הרגליים  את  מיישר 
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הידיים  קדימה,  מכופף  נשאר 

שלו  הגב  אחר-כך  הרצפה,  על 

אחר-כך  לאט-לאט,  מתרומם 

גבוה-גבוה  מתרוממות  הידיים 

מעל הראש, ועכשיו נמתחים עם 

הידיים לאחור, כאילו אנחנו שתיל 

לאור  גופנו  את  וחושפים  חדש 

בקשו  עכשיו  הטובה.  השמש 

הגוף,  לצדי  הידיים  את  שיצמיד 

קדימה,  להתכופף  ממנו  בקשו 

ברצפה.  נוגעות  הידיים  עכשיו 

בקשו ממנו לכופף את הברכיים ולחזור למצב ראשוני של ישיבה 

שפופה. אפשר לחזור על התרגיל כמה פעמים, ומומלץ לבצע 

את הפעילות עם הילד.

יסוד האש
לחיזוק המרידיאנים של הלב והמעי דק

לילדים מגיל ארבע ומעלה.
כאשר זוג המרידיאנים הזה אינו מאוזן, יש נטייה להקצנה ולחוסר 
מתאימה  הפעילות  ולכן  במעיים,  ולרגישות  הרגשות  של  איזון 

מאוד לילדים רגישים במיוחד, הלוקחים הכול ללב.

עם  הפעילות  את  לבצע  מומלץ 
הילדים.

פעילות
עומדים בפיׂשּוק קל.

זו  הידיים  כפות  את  מצמידים 
הלב  מול  כך  אותן  ומניחים  לזו, 
עמוק  נושמים  בתמונה(.  )ראו 
ושולחים את הידיים קדימה, רחוק 
ככל האפשר, מפרידים את כפות 
נשיפה  כדי  ותוך  מזו,  זו  הידיים 
ִמתאר  קו  הידיים  עם  מציירים 
של לב דמיוני עד שכפות הידיים 
חוזרות ונצמדות זו לזו בנקודת המוצא - מול הלב. מומלץ לחזור 
על התרגיל כמה וכמה פעמים בשילוב הנשימה.  אפשר להסביר 
לילד שהתנועה עם כפות הידיים מהלב והלאה עוזרת לו להוציא 
מהלב או מהבטן את מה שמיותר ולא-נעים, וכי ציור קו המתאר 
לתוכו.  אור  להכניס  לו  עוזרים  חזרה  האיסוף  ותנועת  הלב  של 
מחוויות  הבטן  את  או  הלב  את  מרוקנים  הנשיפה  בזמן   - ואז 
שאינן נעימות לנו, ובזמן הנשימה ממלאים את הלב או את הבטן 

באור.

רעיונות נוספים
* יושבים מול נר, מתבוננים בלהבה, מכניסים פנימה את האנרגיה 
הבטן.  אל  גם  החום  את  ומעבירים  שלה,  החום  ואת  האש  של 

אפשר להיעזר בתרגיל המופיע ב"עולם האש" שבעמוד.....
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* אפשר לתרגל את אותו הדבר מול מדורה, ומול חנוכייה בחג 
אפשר  החנוכייה  עוצמת  ועל  החנוכה  חג  על  ללימוד  החנוכה. 

להיעזר בספר "אישה", בפרק "ימים טובים", בחודש כסלו.

המלצה
אפשר לבצע את הפעילות גם בישיבה מזרחית. תנוחה זו מותחת 

ומפעילה את המרידיאנים האלה.

יסוד המתכת
לחיזוק המרידיאנים של הריאות והמעי גס

לילדים מגיל שלוש ומעלה.
להסתגרות  נטייה  יש  מאוזן,  אינו  הזה  המרידיאנים  זוג  כאשר 
נפשית ולשמירת דברים בבטן. הפעילות עוזרת לשחרור ולביטוי 
מערכת  את  מחזקת  עצמי, 
הנשימה ואת מערכת החיסון של 
לשחרר  לילד  ומאפשרת  הגוף, 
פיזית  עליו  שמעיק  מה  את 
לבצע  מומלץ  כאחת.  ונפשית 

את הפעילות עם הילדים.

תרגיל
הידיים  קל,  בפישוק  עומדים 
הגב.  מאחורי  נמתחות 
מפגישים את האגודלים ונועלים 

)ראו  וָוִים  כשני  אחיזתם  את 
בתמונה(.

בתנוחה זו הידיים מתוחות לאחור, 
הכתפיים  נעולים,  המרפקים 
נמשכות לאחור ובית החזה נפתח. 
עמוק  לנשום  מהילד  מבקשים 
מבקשים  עכשיו  פעמים.  כמה 
ממנו לשלוח את רגל ימין קדימה 
ולייצב את עמידתו, ואז להתכופף 
בין  להפגיש  במטרה  קדימה 
הימנית.  הרגל  לברך  שלו  המצח 
ידיו עדיין נמצאות באותה תנוחה 

- מתוחות לאחור, אגודלים שלובים )ראו בתמונה(.
מבקשים מהילד להישאר כך במשך שתי נשימות ואז להתיישר 
לעמדת המוצא, להרפות את הידיים מאחורי הגב, לשלוח קדימה 
את רגל שמאל, וחוזר חלילה. אם הילד מתעייף או שהמתיחה 
קשה לו, אפשר להרפות את הידיים מאחורי הגב כמה פעמים 

בין מתיחה למתיחה.  
הצליח  הילד  מדהימות  מתיחות  כמה  המעקב  במחברת  ציינו 

לעשות היום.

נקודת לחיצה 
נקודת לחיצה חשובה נמצאת בשקע שמתחת לעצם הבריח. 

ונותנת  ורגועה,  עמוקה  נשימה  על  לטובה  משפיעה  זו  נקודה 
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ריאות  קיבולת  של  תחושה 

נקודת  יש  יותר.  גדולה 

לחיצה כזאת גם מימין וגם 

ללמד  אפשר  משמאל. 

את הילד לנעוץ בהצלבה 

למשך  אגודלו  את  זו  בנקודה 

זמן הנשימה, ובנשיפה להרפות. 

הנקודה  על  לוחץ  ימין  אגודל 

ולהפך.  הגוף,  שבצד שמאל של 

)ראו בתמונה(.

קינג קונג
עומדים בפישוק קל. כפות הידיים 

באגרופים סגורים קל. 
מתופפים על בית החזה בנקודת 
המרכזית  הנקודה   - התימוס 

שנמצאת ממש מעל הלב.
התנועה היא כמו זו של קינג קונג 
על  התיפוף  המפורסם.  בסרט 
חיסון  מערכת  מעודד  זו  נקודה 
קול  לשחרר  גם  אפשר  עמידה. 
תוך כדי התיפוף )ראה בתמונה(.

יסוד האדמה
לחיזוק המרידיאנים של הטחול והקיבה

אינו  הזה  המרידיאנים  זוג  כאשר  ומעלה.  ארבע  מגיל  לילדים 

מאוזן, יש נטייה לדאגנות-יתר, לעצבות ולדיכאון, ולכן הפעילות 

כן,  כמו  ושינויים.  תהליכים  לעבור  להם  שקשה  לילדים  תעזור 

הפעילות מאזנת כמיהה למזונות מתוקים.

ישיבת ֶסזָה יפנית
את  מחזקת  זה  בסגנון  ישיבה 

והקיבה  הטחול  של  המרידיאנים 

ומאזנת את האנרגיות האלה.

בברכיים  העקבים  על  יושבים 

יושבים  שהילדים  מאחר  כפופות. 

להם  תעירו  אל  טבעי,  באופן  כך 

)ראו  תנוחתם  את  תשנו  ואל 

בתמונה(.

עמידת חיזוק
חוץ.  כלפי  פונות  הרגליים  כפות  יחסית,  רחב  בפישוק  עומדים 

מצב  עד  הירכיים,  שרירי  בעזרת  מאוד  איטית  בתנועה  יורדים 

ישיבה כמעט. הגב נשאר זקוף. מתיישרים לאט בחזרה לעמידת 

42



43

את  מאוד  מחזק  התרגיל  המוצא. 

אנרגיה,  בהם  וַמזרים  המרידיאנים 

ואת  הירכיים  שרירי  את  מחזק  וכן 

היציבות של הילד )ראו בתמונה(.

הליכת קוף
הברכיים  קופים,  כמו  הולכים 
כפופות מעט. אפשר לומר לילדים 
עכשיו.  עושים  שאנחנו  מה  שזה 
קוף  לחקות  יכול  בתורו,  אחד,  כל 
אנו  זו  בפעילות  עיניו.  ראות  לפי 
אל  זנב  לנו  יורד  הזנב  - במחשבה שמעצם  דמיון  גם  מוסיפים 
ומכניס אותו  האדמה. זה מחזק את אנרגיית הבסיס של הילד 

למיקוד )פוקוס(.

תרגיל כללי להזרמת 
אנרגיה בכל המרידיאנים

רגליים  כפות  נוחה,  עמידה 
מעט,  כפופות  ברכיים  מקבילות, 

לא "נעולות" )ראו בתמונות(.
)לא  רכים  אגרופים  מכינים 
בכף  אלא  רגיל,  כאגרוף  קפוצים 
נשתמש   - יותר(  משוחררת  יד 

מואץ. לא  אך  מהיר,  בקצב  עובדים  התרגיל.  כל  במהלך  בהם 
מתחילים בטפיחות אגרופים על מרכז בית החזה, כמו בתרגיל 

יורדים  החזה  מבית  קונג".  "קינג 
בתנועת הטפיחות אל הבטן - עד 
לבית  וחוזרים   - התחתונה  הבטן 
התרגיל  על  לחזור  יש  החזה. 

שלוש פעמים ברצף.

ממשיכים  החזה  מבית  ידיים: 
כל  על  ימין  יד  באגרוף  בטפיחות 
שמאל,  זרוע  של  הפנימי  החלק 
ממשיכים  היד,  לכף  מגיעים 
של  החיצוני  החלק  על  לטפוח 
הכתף.  אל  שמגיעים  עד  הזרוע, 

חוזרים על התרגיל שלוש פעמים. 
הדבר  אותו  את  מַתרגלים  כעת 
ימין,  זרוע  על  שמאל  יד  באגרוף 

שלוש פעמים )ראו בתמונה(.

עובדים  הרגליים:  אל  ממשיכים 
בו-זמנית עם שתי הידיים על שתי 
הרגליים. תחילה טופחים על הצד 
)לאורך התפר  החיצוני של הרגל 

כפות  עד  יורדים  המכנס(,  של 
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וחוזרים למצב עמידה תוך כדי  הרגליים )תוך כדי התכופפות(, 

התפר  לאורך   - כאן  )גם  הרגל  של  הפנימי  החלק  על  טפיחות 

)ראו  ברצף  פעמים  שלוש  התרגיל  על  חוזרים  המכנס(.  של 

בתמונה(.

את  ומטילים  מתכופפים  גב: 
עליונה  הכי  בנקודה  האגרופים 
אליה  להגיע  שאפשר  ורחוקה 
לטפוח  ממשיכים  משם  בגב. 
אל  מטה  לכיוון  הגב,  לאורך 
החלק  על  ועוברים  הישבנים, 
כפות  עד  הרגליים,  של  האחורי 
תוך  לאט  מתרוממים  הרגליים. 
הקדמי  החלק  על  טפיחות  כדי 
על  מעט  טופחים  הרגליים,  של 
המפשעה, וחוזר חלילה. יש לחזור 
על התרגיל שלוש פעמים ברצף. 

)ראו בתמונה(.

בכל  הראש  על  טופחים  ראש: 
רכה  בתנועה  אפשרית,  נקודה 
שאפשר  כך  יחסית,  ועדינה 

לשמוע את הנקישות על הראש.
הידיים  בכפות  יש  עתה  לסיום: 
שלנו המון אנרגיה. אפשר להרגיש 
אותה ללא מאמץ אם נפתח את 
צורך  )אין  ברכּות  הידיים  כפות 
למתוח את האצבעות או לפרוש 

את כפות הידיים(. 

פנים: בעמידת המוצא - משפשפים את הידיים זו בזו, ולאחר מכן 
האוזניים  לכיוון  מהלחיים  הפנים,  על  לאט-לאט  אותן  מעבירים 
צעירים  להישאר  רוצים  שאנחנו  המחשבה  בתוספת  והֵשער, 

לנצח. חוזרים על הפעולה שלוש פעמים.

בטן: מניחים את כפות הידיים על הטבור - מרכז הגוף - ונושמים 
את  מרגישים  אנו  הנשימות  כדי  תוך  עמוקות.  נשימות  כעשר 
הגוף, את החום והאנרגיה שנוצרו בו, שלא הורגשו לפני שביצענו 

את הפעילות.
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