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אייקידו כדרך חיים

מאת שמואל ורדי 

הסמוראים

מעמד הסמוראים

התעלמות קיימת  ואכזריים,  מיומנים  לוחמים  של  כמעמד  הציבור  בעיני  נתפס  היפנים  הסמוראים   מעמד 

 מאספקטים אחרים הקשורים בו. פירוש המילה "סמוראי" היא "משרת" . רוח הסמוראי כוללת  קודי התנהגות של יושר ,

 צדק , עזרה לזולת והיחלצות לעזרה בהיותו במצוקה. הסמוראי נתן את שירותיו בנאמנות לאדונו ולאלים בהם האמין.

 הוא קיבל שכר אולם היה צנוע , הסתפק במועט וחי בצמצום ובספרטניות. הסמוראי דרש הרבה מעצמו , ההפך הגמור

 משיטת ה"מגיע לי". על כן , ההתייחסות לסמוראים הייתה כאל "מגיני האומה". על הסמוראים הוטלה האחריות לקיום

 המינהל התקין במדינה , בשם האדון והאלים , הסמוראים היו מנהיגים , מפקדים  ונדרשו לפעול בצדק בחוכמה ולא

להפעיל כוח שלא לצורך. 

רוח הסמוראים

 רוח הסמוראים קרויה "בודו"  , משמעות המילה היא "דרך שביתת הנשק" או "דרך הפסקת השימוש בנשק" , כל

 מטרת הסמוראי ומשאת נפשו הינה השכנת שלום. אכן , בשעת הצורך , לקראת השגת המטרה מוכן הסמוראי להקרבה

 עצמית ואף לתשלום מחיר אישי יקר . זה קוד ההתנהגות העקרוני של הסמוראי , גם אם ההיסטוריה רצופה גם בסטיות

מקוד זה.

צ'י קונג

 

סנסאי אסף אביזוהר משלב לפני כל אימון חימום צ'י קונג זהה באורכו לאימון האייקידו.

 הצ'י קונג מהווה עבורי הכנה מעולה לאייקידו באשר הוא מפתח יכולות נשימה , שווי משקל ,  גמישות , הפעלת

עקרונות היין והיאנג והכנת הגוף והנפש לאימון האייקידו . זהו שילוב ייחודי לדוג'ו הכפר הירוק.

/http://www.aikido4u.comאייקידו כדרך חיים

http://www.aikido4u.com/


דוג'ו הכפר הירוק
- חומר לקריאה -

התחלה 

 רוח הסמוראים פיעמה בי , ראיתי בה עקרונות צודקים , זהים לעקרונות המנהיגות בצה"ל. הגעתי לאייקידו

 ברגשות מעורבים. עיסוק באמנות לחימה אינו מובן מאליו . מושג הלחימה כולל בתוכו פעולות בלתי נעימות , אלימות ,

 כאב , תוקפנות , אקרובטיקה ותחרותיות מוגזמת , גרימת נזק לעצמך ולזולתך ועוד. העיסוק באמנות לחימה מחייב לתת

 ולקבל , כל כולך מעורב בעשייה ובאימונים , ההיגיון אומר שתהיה שותף , לטוב ולרע. בעצם עליך להפקיד את עצמך

בידי שותפיך לאימון.

 המשל הידוע שאין חביתה ללא שבירת ביצים, כוחו יפה אף באייקידו. אין ללמוד הגנה עצמית , ללא השתתפות

פעילה באימונים. על כן הצטרפתי.

 מאז הצטרפותי , לפני שלוש שנים אני מקדם את הידע שלי מדי יום ביומו. למדתי במהירות שאייקידו אינו ספורט

 תחרותי. באייקידו משתתפים חברים מכל הרמות , הקבוצות מעורבות , נוער נשים וגברים ובאימונים כל אחד אחראי

לשלום הזולת. אין התנצחויות , אין תחרויות מונחות אגו , ההפך הוא הנכון. לומדים לפעול בצניעות ובמתן כבוד לזולת.

עקרונות האייקידו בחיי יום יום

ליישום בכל מערכות החיים. העקרונות הכלליים של יפים  , כלומר  אוניברסליים   היפה באייקידו שעקרונותיו 

 השתלבות בעולם ובמרחב , של כוונה לטוב ולשלום , של הבנת הזרם המרכזי והשתלבות עם כוון הכוח, הרעיון שיש

יומיום. לחיי  ישימות  תובנות  אלה  הרצוי.   לכיוון  מפנים  אותם  ולתעל  בסביבה  הפועלים  הכוחות  אל   להצטרף 

עיקרן:הרמוניה עם העולם שמסביב עדיפה על התנצחות ושחיקה.

המלחמה הפרטית שלי    

שנה ,14לפני שנה ומחצה , בהיותי בתפקיד ביצועי השני בחשיבותו באירגון , תפקיד אותו מילאתי במשך    

 נעשה ניסיון לטפול עלי אשמה בגין מחדל שהאחריות עליו הייתה מוטלת על ההנהלה שמעלי. לא הייתי אחראי למחדל ,

ההפך הוא הנכון , בעבר התרעתי פעמים מספר בכתב , על קיום הפרצה שבסופו של דבר אומתה כמסוכנת ומזיקה.

 בתקופה המתישה של האירוע חשתי בעליל כי כל פעולה ופעולה שננקטה בידי נעשתה על פי עקרונות האייקידו:

 זיהוי הכוחות הפועלים והסכנות , עמידה איתנה מול היריבים, אומדן כוונותיהם ופעולותיהם הצפויות ,אומדן המרחב

 והזמן בזירה , יציאה להגנה תוך כדי התקפת היריבים ושיבוש פעולותיהם כך שיפורקו מכל נשק המאיים עלי . משפטה

של קבוצת האחראים לאותו מחדל נמשך עד היום. אין חלקי עימהם.
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שיטת האימון באייקידו  - פירוט הקשיים שנתקלתי בהם

אישית.1 אחריות  לקחת  האייקידו מצפה מהמתאמן  האימון.עולם  עבורי שיטת  הייתה  להפנמה  ביותר   הנושא הקשה 

,להשתלם בעצמו ולשפר את יכולותיו.

אין באייקידו שהכרתי תוכנית לימודים מסודרת עם מערכת שיעורים  ולוח זמנים לפיה מתחילים בכתה א' ,   

 עולים לב', ממשיכים לג'  וכו' כמסגרת חינוכית שבסופה מתקיים טכס סיום. האייקידו הוא דרך שבה המתאמן אחראי

 ללמוד, להשקיע, להתאמן ולשכלל את יכולותיו, כל האחריות על כתפיו בלבד. על המתאמן להיעזר בעמיתיו, הוא זקוק

להם בכדי להתקדם.

קושי נוסף הוא הזיכרון..2

 לעולם לא הספקתי להבין תרגיל חדש בשיעור אחד. לקראת השיעור הבא התרגיל נשכח ובדרך כלל בשיעור

הבא נלמד נושא אחר. רק לאחר מספר סבבים התחלתי לזכור טכניקות מסוימות.

 חשוב להבין שלא כל המתאמנים זהים. מאחר שכל מתאמן הוא בעל ידע שונה  תכונות גופניות שונות ובעל גמישות וכוח.3

שונים ( כמו גם האויבים שניתקל בהם) הרי הפעלת כל טכניקה משתנה מביצוע לביצוע, אין אימון זהה למשנהו.

הטכניקות מתפתחות. אופן הביצוע משתנה ומתפתח וקיימות ווריאציות שונות לכל טכניקה..4

של כפונקציה  שונים  יהיו  טכניקות  שביצועי  יתכן  שונות.  עבודתם  ששיטות  זרמים  מספר  הצמיח   האייקידו 

 אסכולות. כמו כן , קיימות התפתחויות בתוך אותה אסכולה , שיכולות להביא שינוי בטכניקה , קודם נהגו כך ועכשיו

 אחרת. נדרשת יכולת הסתגלות לשינויים גם אם אין זה קל. יחד עם זאת , אין נוסחה מחייבת ("פיתרון בית ספר") .

בקרב תעמוד לבדך מול אויבך , בחר במה שמתאים לך ביותר.

סיכום : מסקנות והמלצות

 השתתפות בכל אימון אייקידו בכפר הירוק הוא חוויה חדשה. דרך האייקידו היא מעמיקה מעבר לתורת הגנה

 עצמית גרידא . מצאתי את יסודותיה ואת ערכיה מתאימים לי כערכים לחיים הראויים ליישום בכל מצב , בבית ,בעבודה

ובין חברים .

  המדובר בלקיחת אחריות, הובלה ומנהיגות ,מתן כבוד לזולת , צניעות , הקפדה על סדר וניקיון ,הבנת הסובב

 במקצועיות ושאיפה להשתלב במערכת בצורה אופטימלית תוך שליטה באירועים. על כן אני ממליץ , בואו ללמוד אייקידו

וצ'י-קונג בכפר הירוק , זה צעד שלא תתחרטו עליו. 

 29/11/2010שמואל ורדי.  
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