
דוג'ו הכפר הירוק
- חומר לקריאה -

כאבי גב – האם זה בר טיפול ?

מאת אסף אביזוהר - מורה לאייקידו וצ'י-קונג

מהאוכלוסיה הבוגרת סובלת ו/או תסבול מכאבי גב. היום לא צריך לחיות עם הכאב או להמתין לו80%כ    

בסבלנות. כאבי גב בחלקם נגרמים כתוצאה של יציבה לא נכונה.

מהי יציבה לא נכונה

 ביציבה לא נכונה נדרשים השרירים זוקפי הגב, לעבוד שעות נוספות, הם מכווצים כל הזמן ולכן הם כואבים.

נוספות עובדים שעות  גם אלה  נוספים לפעולה,  נכנסים שרירים  ביציבה,  ע"י שינוי  לגונן מפני הכאב   כאשר מנסים 

ומתחילים לכאוב. כך נכנסים ל"מעגל הכאב" , שמחריף את הבעיות במקום לתקנן.

כיצד נלמד את הגוף יציבה נכונה

 בראש ובראשונה - יציבה נכונה היא דינמית, היא איננה תנוחה סטטית. בבסיסה עומדת תנועה אחת, מחזורית.

בכל מחזור מופעלים כל המפרקים השרירים והגידים. כל השרירים מתכווצים ומתרפים פעם אחת בכל מחזור !

 הסוד בתנועה מחזורית זו הוא שלא ניתן לבצע אותה בלי להרפות את השרירים זוקפי הגב  - זוהי הדינמיות

שאנו מחפשים ולכן תרגולה יבריא את כאבי הגב. 

 התנועה המחזורית היא חלק בסיסי ברפואה הסינית שמביאה אף בשורה גדולה יותר: לא רק כאבי הגב יבריאו

 אלא כל המכלול-  כל האדם גופו ונפשו יבריאו. חיוניות ובריאות יושרו בכל מערכות הגוף ותפקודיו. מערכות הנפש

והתודעה יתאזנו וההוויה תשתפר והאדם יתקדם לקראת הוויה מאושרת. 

אם השיטה כה פשוטה ויעילה, מדוע אין יודעים אותה ?

 העניין הוא שהיא נשמרה בסוד. סוד כמוס אשר רק קומץ קטן היה שותף סוד. שותפי הסוד הושבעו על ידי

 מוריהם שלא לגלותה. הם לימדו הרבה תנועות חיצוניות אולם לא מסרו את המודל השלם. כך הם פיזרו חלקי תמונה,

פאזל ללא תמונת התצריף.

/http://www.aikido4u.comכאבי גב – האם זה בר טיפול ?

http://www.aikido4u.com/


דוג'ו הכפר הירוק
- חומר לקריאה -

כיצד גיליתי את השיטה ?

רפואה15למדתי  של  רבות  בשיטות  התנסיתי  לי.  התגלתה  לא  הפנימית  העבודה  אולם  אייקידו,  שנה    

 אלטרנטיבית: שיטת אלכסנדר, פלדנקרייז, פאולה, גרינברג, איינגר יוגה, וסוגי יוגה אחרים ועוד. עדיין לא התגלה לי

הסוד.

גופית. השלמתי את צ'י-קונג אצל סיני הראל. כאן נחשפתי לעבודה הפנימית, התוך   למדתי במשך שנתיים 

 הלימוד באמצעות ספרים וקלטות של ד"ר יאנג ז'ינג מינג. המשכתי לתרגל את סדרות הצ'י-קונג שלמדתי ממורי סיני

הראל  תוך כדי התבוננות יום יומית בנעשה בגופי. וכך גיליתי את הוראות ההפעלה של הגוף.

 הפעלת הגוף לפי הוראות ההפעלה הטבעיות שלו מביאה חיוניות מרפה ומרפא לכל מכלול האדם, הגוף והנפש

גם יחד. ואני נוכח בכך יום-יום כאשר אני מתבונן בעצמי ובתלמידי.

מהו הצעד הבא ?

יום – השינוי בהרגשה מיידי. התירגול הוא אישי, הלימוד  את התנועה המחזורית ניתן ללמוד ולתרגל בכול 

 בקבוצה מוסיף לייחוד וההנאה. הקבוצה נותנת תמיכה הדדית לחבריה. אני מלמד אייקידו וצ'י-קונג  בדוג'ו שבכפר הירוק

 – מחצית השיעור המיועדת לחימום והכנת הגוף מתבצע תוך כדי תרגול התנועה האחת. בנוסף אני מעביר שיעורים

 פרטיים וסדנאות. אני מזמין אתכם להצטרף אלי במסע לגילוי התמונה השלמה, ואז, ללא טיפולים רפואיים יקרים, אלא

כחלק משגרת היום-יום שלכם תתרגלו את היציבה הנכונה ותשפרו את בריאותכם.

ולסיום, ידוע כי צחוק יפה לבריאות, לפיכך הרי בדיחה:

 עורך דין אחד שמח  שלאחר שנים רבות של עבודה הצטרף למשרדו בנו אשר הוסמך לאחרונה . האב המאושר

 יצא סופסוף לחופשה. עם חזרתו נדהם לשמוע כי בנו סגר את כל התיקים שהיו תלויים ועומדים. הוא כעס עליו מאוד

ואמר: " אוי ואבוי, מהתיקים האלה התפרנסנו כל השנים" .
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