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דרור מורה דרך -צביקה בר
 לאומנות האיזון כדרך הבמבוק

 למניעה מזור וצמיחה

Tai ji  
 כדרך הבמבוק 
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Wudang 
   הוביימחוז , סין

שהיתי כאן כשלושה חודשים  

 י  'כנזיר טאואיסטי קונג פו טאי ג

 2013אוקטובר  -אוגוסט 



 Tai Chiי 'טאי צ Tai Ji י'ג לטאיחודשיים בבית ספר  3, חזרתי מסין

  וקצת פירות מהכפר...ירקותאוויר מים אורז על ,ביוםשעות אימון  12

Tai Ji  (יש )מתחיל מ Wu Ji (אין ) הקצוות הנשגבים של האינסוף–                                
.                                                                                                         להתעלות מעל ולא ניתן מעבראי אפשר 

,  של מורים ותלמידים שנות ניסיון 5000 -פו י גונג של נזירי הגונג 'י זה צ'טאי ג

הבודהיזם ההודי הטאואיזם הסיני והזן היפני יצר אומנות לחימה רכה בין מיזוג 

 ריסון נטרול הרפייה שחרור וויתור          . י תנועה מדיטטיבית להגנה עצמית"ע
Let it go  תנועות איטיות ונינוחות המיועדות לפיתוח עצמי כולל. אומנות איזון  :

ולנפש זוהי שיטה  . כוח רצון והמחשה, לתודעה זה שיעור בריכוז, לגוף זה תרגול

 י הוא גם ענף מונע ומרפא של הרפואה הסינית 'ג טאי. של מדיטאציה רוחנית
TCM .–  הטאואיסטית הפילוספיהושל אומנות לחימה המשתמשת ברעיונות של  . 

 –כדרך הבמבוק ( SHEN)רוח ( QI)נפש ( JING)י גונג לאיזון גוף 'ויסות אנרגטי צ
כקנה חזק  ( הנפש) עמוד השדרה .כשורש עמוק באדמה במים( הגוף)הרגליים 

כאגל   -כוונה נשימה תנועה . ענפים בשמים כצמרת( הרוח)הידיים הראש . וגמיש

כוונה ללא כוונה עשייה ללא עשייה לחימה ללא  . טל הנושק לעלוות הבמבוק

שאני   הפנמתי מספר ימים כבר אחרי Let it be - Tai ji be like waterלחימה  

,  למשימות -" מתוכנת"? למה הייתי מכור? גמילה ממה ".מוסד גמילה"ב

ריצה טיפוס מרדף בלתי פוסק , אדרנלין, מתח ,דריכות, תוצאות, ביצועים

:             זעקהגוף .. תסמונות הרס עצמי, עצבנות, עייפות! והמחיר כבד. יעדים אחר

בין ההרגלים  קוגניטיבי דיסוננס . אבל המיינד לא הקשיב" נשרףנגמר אני עייף "

הייתי  ? נאבקובמה אני במי . של הגוף הביופיסיולוגיתהאוטומטיים למציאות 

".                                                             אני" –בפנים להפנים האויב הוא כדי " התנגש בקיר"צריך ל

 ..            מעצמי? אבל ממי, י הוא להגנה עצמית'הטאי ג -הפנמתי כנשוך נחש 
4 



,                      טנטון מטריד ומעצבן, תסמונת באוזניים! הכל נעצר 54בן  2011ב 

את השמיעה באוזן  מחצי שנה איבדתי פחות תוך , אי אפשר להירדם לישון

שולח מסרים איתותים  הבנתי שהגוף .. שרדה איך שהואושמאל לחלוטין ימין 

!                                                                                  ואם אמשיך להתעלל בו זה ייגמר רע מאוד

הוא לא שולח מייל  , להזהירלהתריע   MINDבנייד למיינדהגוף לא מתקשר 

.  מחלותהגוף הפיסי מתקשר בכאבים תסמונות  –ווצאפ  SMSנקבל ולא 

..  תסכולעל אובדן השמיעה ייאוש מספר שנים של אבל לקח , עברתי דרך

!                                                                           סבל.. חירשות! בום -שרגיל לשמוע אנשים מלידה כמי 

הודות להפנים  ל, התחלתי ללמוד להקשיב לגוף כמו תינוק שלומד ללכת

     : כמו בקבוצת תמיכהלהתוודות . ולשנות בלי הדחקות הכחשות ובריחות

                                   -שלי " סם"אני מכור לעבודה לקריירה למשימות זה ה! כן

                                                                                          Workaholic Taskaholic אני 

המשבר התמיר לתהליך  . הרוחניקמתי למסע המשבר מעומק שורש , מכאן

מודע  -לתתהתודעה י תכליתו תאום הרמוני בין 'אימון בטאי ג. רדיקלילשינוי 

.  מזור וצמיחהי למניעה 'דרך אימון יומי בטאי ג. למגע עם המציאות הקיימת

התחלה של דרך   -זו הגמילה  -משבר הוא הזדמנות לעבור את השער 

          ". עין הסערה"שקט באין שב. בצד השני מתחילים חיים חדשים. חדשה

משמעת עצמית  , רק לא לברוח. מנטאלי פרגמאטי בתודעהשינוי 

לכוונה  לזמן אין משמעות רק ... להתרגל לתרגל ולהתאמן כל יום ,והתמדה

  תאום  , (עץ כבד)גמישות , (מים כליות)יציבה ? מתרגליםמה  -ולמעשה 

(.                         אדמה טחול)מיקוד , (אוויר ריאות/מתכת)אוריינטציה , (אש לב)

שקמים למסע הרוחני מתמירים מודעות לתודעה חדשה בונים  אנשים 

 5 .  יכולים לעבור את השער בכל מקום וזמןמשמעת ומחויבות 



6 

 אתגרים הם מה שעושים את החיים מעניינים

 Wudang להתגבר עליהם זה מה שהופך את החיים למשמעותיים



שנוצר לפני  , הוא צורה עתיקה של תרגול סיני, י'המכונה גם טאי צ, י'טאי ג

התרגול מבוסס על . סונגי קדוש טאואיסטי משושלת "שנה לערך ע 800

, לגוף התעמלות -תנועות איטיות ונינוחות המיועדות לפיתוח עצמי 

                                         –לנפש מדיטציה רוחנית , לתודעה שיעור בריכוז כוח רצון והמחשה
.                                                       ברפואה הסינית המסורתית ענף מונע ומרפא. ריקות חוכמה וחמלה

בריאות  : העקרונות הבסיסיים של תרגול זה מתחלקים לארבעה סוגים

הישגים נפשיים  , אומנות לחימה הגנה עצמית,  Qiהחיים וחיזוק כוח 

 .והדרך לאריכות ימים בבריאות טובה

 

,  י במשך זמן ממושך'כאשר תלמדו ותתאמנו בטאי ג: ליאנג. ט. אמן ט-רב

הוא יהווה מדריך לפעילותכם היומיומית תמצאו את הדרך הנכונה לנהוג  

שנאה קנאה . מזגכם הלוהט יהפוך בהדרגה לרכות. בעצמכם ובאנשים

הרוע הציניות יפנו מקום  , כעס וכל המחשבות השליליות והמעוותות ייעלמו

התודעה תהייה ערנית וטהורה ותיהנו מחיים  . בהדרגה לשאיפה לטוב

 . מאושרים שלווים ושקטים

מעמד סמכות  , עושר, בגיל זה נבין שתהילה - 70החיים מתחילים בגיל 

,                         אז תטהרו את תודעתכם ותפחיתו את תשוקותיכם. וכבוד כולם כאבק

.                                                       כך שתוכלו ליהנות מחייכם במלואם ולהעריך את שוויו של הטבע

במשך עשר השנים הללו נהניתי מבריאות טובה . אני בן שמונים כיום

.                                                                  והעולם יפה להפליא. גיליתי שהכול נפלא

כעת אני רוצה למצוא את הדרך לאריכות ימים לחיים בריאים                           

 7 .   שלווים ושקטים



Wudang 
 תנועות 28י 'תרגול טאי ג
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וכך כתבתי ביומני                       

 : 2013בספטמבר  5ב 

הדרך להפנים את התנועה  

היא לחזור עליה שוב ושוב  

..        כמו תנועת הנשימה
 ..להרגיש לחוש –לא לחשוב 

 להרגיע את ה
" “Monkey mind   זה הרגע

נרגעים             שגלי המוח 

..                        מדיטציה בתנועהזו 

 או תנועה מדיטטיבית  

סגולה להרפייה שחרור  

 י  'המתח ויסות ואיזון הטאי ג

 3איכפתיות   

  1אדישות  

 2מודעות 

 4התערבות  

 5בעלות  

   

 "מדרג ההפנמה"
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 תרגיל פתיחה  

 Master Yuan Xiu Gang "חמשת החיות"י גונג 'צ
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נזיר טאואיסטי  , מאסטר יואן

 ואומן לחימה קונג פו   

 ראש מנזר לקונג פו מסורתי

דורות של מאסטרים   15נצר ל 

   14החל מהמאה ה 

   7אמו הביאה אותו בגיל 

 לסבו מאסטר לקונג פו  
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 ...  ריפוי-אין דבר שאינו בר

חלקים מגופינו מוחלפים  , למעשה

לחלקים  . פשוטו כמשמעו, מידי יום

אחרים נדרשים לשם כך כמה  

ויש כאלה  , שבועות  חודשים

אבל  . שנדרשים להם כמה שנים

בתוך כמה שנים יש לכל אחד  

ואחת מאיתנו גוף פיזי חדש 

   הגליןון 'ר ג"ד.            לגמרי

.                                    קיצים 60חוגג  2017ביול 

שנים התחלתי ללמוד ולתרגל               7לפני כ 

יוגה טאואיסטית ויוגה טיבטית  , י גונג'י צ'טאי ג

דרך חיים חדשה . באופן יסודי שיטתי ועקבי

:                  הידע התמיר לפרקטיקה...מפעמת בי

תחושה של זרימה לאינסוף ...גופי התעצב מחדש

...                               מבעבעת בטריליוני תאי גופי

 חוק המאמץ המזערי אינו תיאוריה הוא בר קיימא

 דרור-צביקה בר                                            
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 במנזר נמצאים  

 תלמידים   100כ 

  5ברובם סינים מגיל 

תחת סדר יום מוקפד  

 ומשמעת ברזל   


